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يقل عَ بـد اللّـهِ المُ ان بـن عَ ـلْمَ أ. سَ
ي يـزِ السـمارِ زِ بد العَ د بن عَ الـِ أ. خَ
الجويـر ـر  نَاصِ بـن  مُحمـد  أ. 
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ل ـالَّ الشَّ لِـي  عَ بـن  اللّـه  بـد  عَ د. 
ي يْبـِ الوهَ انِ  يْمَ ـلَ ح بـن سُ الـِ د. صَ
الزيـد مُحمـد  بـن  اللّـه  بـد  عَ أ. 
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رفِ  لَى أَشْ هُ عَ لَّى اللَّ صَ ، وَ لَمْ عْ مْ يَ ا لَ انَ مَ لَّمَ اإلنْسَ لَم، عَ قَ لَّم بالْ دُ للَّه الَّذي عَ مْ الْحَ
دُ : بَعْ . وَ لَّمَ سَ بِهِ وَ حْ صَ لى آله وَ عَ ، وَ دٍ بيِّنا محمَّ ، نَ لَّمَ عَ دَ وَ شَ نْ أَرْ مَ

نةِ  تضمِّ مُ الْ  ، حيحةَ ةِ الصَّ لُّم أصولِ الكتابَ عَ تَ ةً في  بيرَ يَّةً كَ مِّ الءِ أهَ ةِ اإلمْ ادَّ لِمَ فَإنَّ 
ةِ  ودها، وإظْهارَ الكتَابَ دُ ركاتِها ومُ ريقَ بَينَ حَ ا، والتَّفْ حيحً ا صَ مً سْ روفِ رَ رسمَ الْحُ

. توبِ م الْمكْ قارئَ علَى فَهْ ةٍ واضحةٍ تُعينُ الْ بصورَ

دافَ  دتْ أهْ ، فَحدَّ الءِ ةِ اإلمْ تْ وزارةُ التربية والتعليم بِمادَّ تمَّ ا منْ ذَلكَ اهْ انْطالقً وَ
 ر طْوةً أخْ طَت الْوزارةُ خُ يمها. ثُمَّ خَ وِ قْ وابِطَ تَ راتِها، وضَ قرَّ دات مُ رَ فْ مُ ريسها، وَ تَدْ
رةِ،  يَسِّ مُ الْ دها  واعِ بقَ فٍّ  صَ لِّ  لكُ رةَ  المقرَّ فرداتِ  مُ الْ ملُ  تَشْ تُب  كُ تأليفَ  فأرادَتْ 
دَ  م، وتُساعِ التَّالميذَ والتلميذات على تَجويدِ كِتاباتِهِ لتُعينَ  ؛  عةِ تنوِّ مُ الْ ريباتِها  وتَدْ
الحدِّ  في  وتُساهمَ  وتلميذاتهن،  تالميذهمْ  تَدريبِ  على  علِّماتِ  والمُ ينَ  علِّمِ مُ الْ
يذِ  ةٍ لتالمِ لِ مرَّ هُ ألَوَّ ي نُقدمُ ، الذِ .. فجاءَ هذا الكِتابُ عفِ اإلمالئِيِّ من مُشكلةِ الضَّ
دتْها  التي حدَّ ةِ  الْمادَّ ريسِ  تَدْ دافِ  ينَ على أهْ دِ عتمِ مُ  ، ادسِ السَّ فِّ  وتلميذات الصَّ

. فِّ ة لهذا الصَّ رَ ، والمفرداتِ المقرَّ الوزارةُ

ـورَ التَّـالِيةَ : ا الكِتَـابِ األُمُ ـذَ ي هَ يْنـَا فـِ اعَ ـدْ رَ قَ وَ

دراستُها،  تْ  بَقَ سَ التي  اإلمالئيَّةِ  الْمهاراتِ  على  ريباتٍ  تَدْ على  ه  اشتِمالَ ـ   ١
 ، ابقةِ الئيَّةِ السَّ هاراتِ اإلمْ مَ فِ تأكيدِ الْ ، بهدَ وذلكَ فِي بِدايةِ كلِّ فصل دراسيٍّ ونهايتِهِ

. طاءٍ يذُ والتلميذات من أخْ عُ فيه التَّالمِ قَ ة ما يَ عالجَ ومُ

ومعانِيها  فاظِها  ألْ في  ناسبةٍ  مُ قِطَعٍ  اللِ  خِ منْ  ديدةِ  الْجَ روسِ  الدُّ ضُ  رْ عَ ـ   ٢
ها  واهدِ شَ ناقشةَ هذه القطَعِ وَ ، ثُمَّ مُ فِّ يذِ والتلميذات في هذا الصَّ تَو التَّالمِ سْ لمُ
ومعانِيها  فاظِها  ألْ في  ناسبةٍ  مُ قِطَعٍ  اللِ  خِ منْ  ديدةِ  الْجَ روسِ  الدُّ ضُ  رْ عَ ـ   ٢
ها  واهدِ شَ ناقشةَ هذه القطَعِ وَ ، ثُمَّ مُ فِّ يذِ والتلميذات في هذا الصَّ تَو التَّالمِ سْ لمُ
ومعانِيها  فاظِها  ألْ في  ناسبةٍ  مُ قِطَعٍ  اللِ  خِ منْ  ديدةِ  الْجَ روسِ  الدُّ ضُ  رْ عَ ـ   ٢

 ، تنْتاجِ واالسْ الْحوار  في  والتلميذة  التِّلميذ  تراكِ  اشْ على  تعتَمدُ  ةً  حواريَّ ناقشةً  مُ
والتلميذة،  التِّلْميذِ  كيرَ  فْ تَ يَ  لتُنمِّ ؛  ريبٍ تَدْ لِ  كْ بشَ مفتوحةٍ  نهاياتٍ  على  تملُ  وتَشْ
 ، تنْتاجِ واالسْ الْحوار  في  والتلميذة  التِّلميذ  تراكِ  اشْ على  تعتَمدُ  ةً  حواريَّ ناقشةً  مُ
والتلميذة،  التِّلْميذِ  كيرَ  فْ تَ يَ  لتُنمِّ ؛  ريبٍ تَدْ لِ  كْ بشَ مفتوحةٍ  نهاياتٍ  على  تملُ  وتَشْ
 ، تنْتاجِ واالسْ الْحوار  في  والتلميذة  التِّلميذ  تراكِ  اشْ على  تعتَمدُ  ةً  حواريَّ ناقشةً  مُ

الصةِ  خُ إلى  ناقشةِ  مُ الْ نهايةِ  في  الن  تَوصَّ يُ ثم  ابقة،  السَّ لوماتِهما  بمعْ بِطَهما  رْ تَ وَ
تِنْتَاج). يناها (االسْ مَّ ، التي سَ وضوعِ الْمَ



ن التَّفْصيالتِ  بْتعدينَ عَ ةً مُ رَ يَسَّ ٣ـ  راعيْنا في االستنتاج أنْ يكونَ قواعدَ إمالئيَّةً مُ
 التَّالميذ والتلميذات. ستوَ طَلَحاتِ التي ال تُناسبُ مُ صْ أو الْمُ

على  تعتمدُ  تي  الَّ عةِ  المتنوِّ التدريباتِ  منَ  مجموعةً  درسٍ  لِّ  لكُ عنا  ضَ وَ ـ   ٤
ريبِ  فالتَّدْ ي،  تماعِ االسْ ريبِ  والتَّدْ  ، واالستنتاجِ الحظةِ  الْمُ من  المنطقيِّ  جِ  رُّ التَّدَ
ريبِ  ، إلى التَّدْ هارةِ اإلمالئيَّةِ مَ سيخ الْ ؛ لتَرْ رارِ الْكتابي المبني على التَّجانُسِ والتَّكْ
ريبِ  فالتَّدْ ي،  تماعِ االسْ ريبِ  والتَّدْ  ، واالستنتاجِ الحظةِ  الْمُ من  المنطقيِّ  جِ  رُّ التَّدَ
ريبِ  ، إلى التَّدْ هارةِ اإلمالئيَّةِ مَ سيخ الْ ؛ لتَرْ رارِ الْكتابي المبني على التَّجانُسِ والتَّكْ
ريبِ  فالتَّدْ ي،  تماعِ االسْ ريبِ  والتَّدْ  ، واالستنتاجِ الحظةِ  الْمُ من  المنطقيِّ  جِ  رُّ التَّدَ

وانبِ  والْجَ اإلسالميَّةِ  القيَمِ  ها على  تأكيدَ التَّدريباتِ  تلكَ  في  وراعينا  اإلمالئي. 
لْنا  لَ ستَو التَّالميذِ والتلميذات، وحَ فاظِها ومعانِيها لمُ ناسبتَها في ألْ ، ومُ لوكيَّةِ السُّ

ها. وَ ذْ وَ التَّالميذُ والتلميذات حَ ا ليحذُ نْهَ أجزاءً مِ

و التَّالي : علنا ترتيبَ التَّدريباتِ على النَّحْ ٥ ـ جَ

الئيَّةِ منْ  راكِ الظَّاهرةِ اإلمْ لُ والثَّاني : شفهيَّان يعتمدانِ على إدْ التَّدريبُ األوَّ
ظَة. الحَ تماعِ أو الْمُ خاللِ االسْ

، يُمليه المعلِّمُ والمعلمة على بعضِ التالميذ  بُّوريٌّ التَّدريبُ الثَّالثُ : إمالءٌ سَ
يعَ فِيه. مِ ناقِشُ الْجَ والتلميذات، ويُ

تَ  ما التَّالميذُ والتلميذات تَحْ لُّهُ ، يَحُ ابعُ والخامسُ : كتابيَّانِ فَصليَّانِ التَّدريبانِ الرّ
ظَةِ  رورِ عليهمْ ومُالحَ مُ ان إجاباتهمْ بالْ مَ وِّ قَ جيههما، ويُ لِّم والمعلمة وتَوْ عَ مُ راف الْ إشْ

ويم. ناسبًا منْ أساليب التَّقْ ريانه مُ ها، أو بما يَ حيحِ تبهمْ فَتصْ عِ كُ مْ ، أو بجَ كتاباتهمْ

. نْزليِّ مَ ابعُ : للواجب الْ ادسُ والسَّ ريبانِ السَّ التَّدْ

ما المعلِّمُ والمعلمة على التَّالميذ  الئيَّان، يمليهُ ن والتَّاسعُ : إمْ التَّدريبان الثَّامِ
مان كتاباتهم بِما  وِّ قَ م، ثُمَّ يُ هُ عَ تِهما مَ ناقشَ ما ومُ تهِ دَ قراءَ والتلميذات في دفاترهمْ بَعْ

. ويمِ ن أساليب التَّقْ ناسبًا مِ ريانه مُ يَ

ها عندَ  يوعُ توقَّع شُ مُ دوالً لألخطاء الْ نا في نهايةِ كلِّ فصلٍ دراسي جَ عْ ضَ ٦ ـ وَ
  نا جداولَ أخرَ كْ رَ ، وتَ هاراتِ اإلمالئيَّةِ مَ بَ الْ سَ ةً حَ صنَّفَ فِّ مُ تالميذ وتلميذات الصَّ
ها عندَ  يوعُ توقَّع شُ مُ دوالً لألخطاء الْ نا في نهايةِ كلِّ فصلٍ دراسي جَ عْ ضَ ٦ ـ وَ
  نا جداولَ أخرَ كْ رَ ، وتَ هاراتِ اإلمالئيَّةِ مَ بَ الْ سَ ةً حَ صنَّفَ فِّ مُ تالميذ وتلميذات الصَّ
ها عندَ  يوعُ توقَّع شُ مُ دوالً لألخطاء الْ نا في نهايةِ كلِّ فصلٍ دراسي جَ عْ ضَ ٦ ـ وَ

لُّ  ل. كُ فَصْ ل الْ عان فيها من أوَّ قَ تي يَ ما الَّ هُ لُّ تلميذ وتلميذة أخطاءَ لَ كُ ؛ ليُسجِّ فارغةً
طاءِ  ةِ األخْ عالَجَ طيطِ دُروسِ مُ ميمِ وتَخْ لِّمُ والمعلمة منها في تَصْ عَ مُ تَفيدَ الْ ذلك ليَسْ

ةِ بتالميذه وتلميذاتها. ائعةِ الْخاصَّ الشَّ
طاءِ  ةِ األخْ عالَجَ طيطِ دُروسِ مُ ميمِ وتَخْ لِّمُ والمعلمة منها في تَصْ عَ مُ تَفيدَ الْ ذلك ليَسْ

ةِ بتالميذه وتلميذاتها. ائعةِ الْخاصَّ الشَّ
طاءِ  ةِ األخْ عالَجَ طيطِ دُروسِ مُ ميمِ وتَخْ لِّمُ والمعلمة منها في تَصْ عَ مُ تَفيدَ الْ ذلك ليَسْ



الكتاب  إلى  جوعِ  بالرُّ المعلمة -  لمَ وأختنا  عَ مُ الْ أخانا  رَ -  كِّ نُذَ أن  نا  يفوتُ وال 
يس هذا الكِتاب. عينٍ لكما في تَدرِ يرُ مُ وَ خَ علِّم) فَهُ مُ الخاصِّ بكما (كتابِ الْ

الكتاب  إلى  جوعِ  بالرُّ المعلمة -  لمَ وأختنا  عَ مُ الْ أخانا  رَ -  كِّ نُذَ أن  نا  يفوتُ وال 
يس هذا الكِتاب. عينٍ لكما في تَدرِ يرُ مُ وَ خَ علِّم) فَهُ مُ الخاصِّ بكما (كتابِ الْ

الكتاب  إلى  جوعِ  بالرُّ المعلمة -  لمَ وأختنا  عَ مُ الْ أخانا  رَ -  كِّ نُذَ أن  نا  يفوتُ وال 

تَطَلَّبُ  يَ ا  مَّ مِ  ، ةِ كِتابَ الْ ينِ  سِ تَحْ فِي  التَّدريبَاتِ  يَّةِ  أَهمِّ إلَى  نَبِّهَ  نُ أَنْ  وتنا  فُ يَ الَ  ا  مَ كَ
لَى  عَ يبِ  رِ لِلتَّدْ ـلٍ  خَ دْ مَ   وَ سِ ئِيَّـةُ  الَ اإلمْ ـدُ  اعِ وَ القَ ا  مَ وَ  . رَ فَ األَوْ قْتَ  الوَ ا  هَ طَاءَ إعْ

. يمِ وِ بِيقِ والتَّقْ تِنْتَاجِ والتَّطْ االسْ ظَةِ وَ الحَ لِ الْمُ الَ نْ خِ اتِ مِ ارَ هَ مَ الْ

نائِنا التَّالميذِ  ونًا ألبْ هَ أنْ يكونَ عَ ألُ اللَّ ذا الكتاب، نَسْ نَاهُ فِي هَ لْ مِ ا عَ زُ مَ رَ ا أَبْ ذَ هَ
علِّمينَ وأخواتنا  مُ وانِنا الْ ا إلخْ فيدً ةِ كتابتهم، وأنْ يَكونَ مُ المَ وبناتنا التلميذات على سَ

عالجةِ مُشكالتِها. الءِ ومُ ة اإلمْ ريسِ مادَّ المعلمات في تَدْ

ـهُ  اللَّ . وصلَّى  نُـنيبُ نا، وإليه  ـلْ كَّ تَـوَ العَظيم، عليه  ليِّ  العَ ه  باللَّ نا إالَّ  وما توفيقُ
ـد. حـمَّ بيِّـنـا مُ لَّـمَ علَى نَ وسَ
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ـيِّ اسِ رَ لِ الـدِّ صْ ابيعِ الْفَ ىلَ أسَ ـات الكِتَابِ عَ وعَ ضُ وْ زيعُ مَ رس وتَوْ هْ الفِ

(*) يرصد التلميذ والتلميذة أخطاءمها من بداية الفصل يف اجلدول املخصص لذلك يف هذا الدرس؛ لإلفادة منها يف معاجلة األخطاء الشائعة.

ó ƒ``` oÑ` r°SC’Gó ƒ```````` o°V rƒ```````` nªrdGá`ëØ°üdG

ـة. مَ قــدِّ ٥المُ

لُ والثَّـانـي   . األوَّ يَّـةٍ ـالئـِ ـاراتٍ إمْ ـهَ نْ مَ ـتُـهُ مِ بَـقَتْ دراسَ ـةُ ما سَ عَ ـراجَ ٩مُ

ابـعُ ها.الثَّـالـثُ والـرَّ ـرِ ا وآخِ هَ طـِ سَ وَ ـةِ وَ لِمَ لِ الكَ ة  فِي أَوَّ ـزَ مْ ـةُ الْهَ ـعَ راجَ ١٨مُ

ـادسُ ـامسُ والسَّ ـيَّـةِالْخَ ـامِ ـهَ فْ تـِ ـا) االسْ ـنْ (مَ فِ مِ فُ األَلـِ ـذْ ٢٣حَ

ـابـعُ والثَّـامـنُ ).السَّ نْ ـىلَ (مَ ـيْـنِ عَ تَ ارَّ ـَ ) الْـج ـنْ ) وَ (عَ ـنْ ـولُ (مِ ٣٤دُخُ

ـر ـاشِ .التَّاسعُ  والعَ قِـيــمِ ـاتُ التَّــرْ مَ ــالَ ٤٣عَ
ـرَ ـشَ ـاديَ عَ الْحَ
ـرَ ـشَ والثَّـانـيَ عَ
ـرَ ـشَ ـاديَ عَ الْحَ
ـرَ ـشَ والثَّـانـيَ عَ
ـرَ ـشَ ـاديَ عَ الْحَ

ـةُ *. عَ ـائـِ يَّـةُ الشَّ ئـِ ـطَـاءُ اإلِمالَ ٥٥األَخْ

رَ شَ  الثَّـالِثَ عَ
رَ شَ ابعَ عَ و الرَّ

ـرَ ـشَ سَ عَ ـامِ والْخَ

اتٍ  ـارَ هَ مَ تُـهُ مـنْ  دِراسَ بَـقَـتْ  لَـى مـا سَ عَ  ُ ـةُ ـامَّ عَ  ُ ـاتُ تَطْبِيقَ
. يَّـةٍ ـالئـِ إمْ

٦٢

. ــعُ اجِ ــرَ ٧٣الـمَ
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لُ يبُ األَوَّ رِ الـتَّـدْ

تَـبَاتُ كْ مَ تَـبَةُ كْ مَ يجاتُ دِ خَ ةُ  يجَ دِ خَ

ـبَــةُ هِ اتُ  فَاطِمَ

ـةُ مَ ـالَ عَ اتُ لِمَ سْ مُ

لَـةُ حْ رِ اتُ مَ الـِ عَ

ةُ حَ فْ صَ اتُ رَ جَ  شَ

ـةُ يقَ ـدِ حَ اتُ رَ  ثَمَ

لِ :  طْـرِ األوَّ ثَـالِ السَّ لَى مِ أَكتـبُ عَ

يجاتُ دِ ُخَ يجاتُ دِ ُخَ تَـبَةُ كْ ُمَ تَـبَةُ كْ تَـبَاتُمَ كْ ُمَ تَـبَاتُ كْ مَ

ُ ـبَــةُ ُهِ ـبَــةُ هِ اتُ ُ فَاطِمَ اتُ  فَاطِمَ

ُ اتُ لِمَ سْ ُمُ اتُ لِمَ سْ ُمُ ـةُ مَ ـالَ ُعَ ـةُ مَ ـالَ عَ

اتُ مَ الـِ ُعَ اتُ مَ الـِ ُعَ لَـةُ حْ ُرِ لَـةُ حْ رِ

ُ اتُ رَ جَ ُ شَ اتُ رَ جَ ُ شَ ةُ حَ فْ ُصَ ةُ حَ فْ صَ

اتُ رَ ُ ثَمَ اتُ رَ ُ ثَمَ ـةُ يقَ ـدِ ُحَ ـةُ يقَ ـدِ حَ
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ي يب الثَّـانـِ رِ التَّـدْ

( يُّ ُ بُّورِِ ثُ (سَ يبُ الثَّالـِ رِ )التَّدْ يُّ ُ بُّورِِ ثُ (سَ يبُ الثَّالـِ رِ )التَّدْ ُ ُ

اتُ ـرَ هْ زَ ةُ  ـرَ هْ ـاتُ زَ يـمَ رِ كَ ةُ   يـمَ رِ كَ

ةُ ــارَ الِيَاتُ  إِشَ  عَ

ـاتُ ةُ   لَوحَ قَطْــرَ

ةُ بَــــارَ عِ ـــةُ   قَ رَ وَ

اتُ ــزَ جِ عْ مُ ــاتُ نـَ مِ ـؤْ  مُ

ـــةُ ـلِـمَ كَ اتُ  نـَ سَ حَ

: لِ طْـرِ األَوَّ ثَالِ السَّ لَى مِ ا عَ هَ عِ مْ ةِ أَوْ جَ لِمَ ردِ الكَ فْ ةِ مُ اتِ التاليةَ بِكِتَابَ اغَ رَ أَمألُ الفَ

ينَ  .  ذِ تَيْنِ  ـ  الَّ نِ  ـ  اللَّ يْ تَانِ  ـ  اللَّذَ انِ  ـ  اللَّ تِي  ـ  اللَّذَ ي  ـ  الَّ ذِ ١- الَّ

اكَ  .  لِكَ  ـ  ذَ ءِ  ـ  ذَ الَ ؤُ اتَانِ  ـ  هَ انِ  ـ  هَ ذَ هِ  ـ  هَ ذِ ا  ـ  هَ ذَ ٢- هَ

ةُ   يـمَ رِ ةُ  ُكَ يـمَ رِ كَ

الِيَاتُ  الِيَاتُ ُ عَ  عَ

ةُ  ُ ةُ  ُقَطْــرَ قَطْــرَ

ـاتُ يـمَ رِ ُكَ ـاتُ يـمَ رِ ةُ ُكَ ـرَ هْ ةُ ُ زَ ـرَ هْ  زَ

ُ ةُ ــارَ ُ إِشَ ةُ ــارَ  إِشَ

اتُ ـرَ هْ ُزَ اتُ ـرَ هْ زَ

ُ ـاتُ ُ لَوحَ ـاتُ  لَوحَ

اتُ ُ نـَ سَ اتُ ُحَ نـَ سَ حَ

ـــةُ   قَ رَ ـــةُ  ُوَ قَ رَ وَ

ُ ــاتُ نـَ مِ ـؤْ ُ مُ ــاتُ نـَ مِ ـؤْ  مُ

ُ ةُ بَــــارَ ُعِ ةُ بَــــارَ عِ

ُ اتُ ــزَ جِ عْ ُمُ اتُ ــزَ جِ عْ مُ

ُ ـــةُ ـلِـمَ ُكَ ـــةُ ـلِـمَ كَ
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عُ ابـِ يـبُ الـرَّ رِ التَّـدْ

أْتِي :  ا يَ مَّ لٍ مِ وَ دْ لِّ جَ لِ فِي كُ طْرِ األَوَّ ثَالِ السَّ لَى مِ اتِ عَ اغَ رَ فَ أَمألُ الْ

( أ )

( ب )

( جـ )

ا وءً دُ هُ وءٍ  دُ هُ وءُ دُ هُ

وءُ ضُ وُ

ءُ بَـدْ

ءُ ـوْ ضَ

ُ وءُ دُ ُهُ وءُ دُ هُ

ُ وءُ ضُ ُوُ وءُ ضُ وُ

ُ ءُ ُبَـدْ ءُ بَـدْ

ُ ءُ ـوْ ُضَ ءُ ـوْ ضَ

ـاءً مَ ـاءٍ  مَ ـاءُ  مَ

اءُ ـوَ هَ

ـاءُ مَ سَ
ـاءُ  عَ دُ

ـاءُ ُ ـاءُ ُمَ مَ

ُ اءُ ـوَ ُهَ اءُ ـوَ هَ

ُ ـاءُ مَ ُسَ ـاءُ مَ سَ

ـاءُ ُ عَ ـاءُ ُدُ عَ دُ

بْئًا عِ ءٍ  بْ عِ ءُ عِبْ

ءُ دِفْ

ءُ يْ شَ

يءُ بَرِ

ُ ءُ بْ ُعِ ءُ بْ عِ

ُ ءُ ُدِفْ ءُ دِفْ

ُ ءُ يْ ُشَ ءُ يْ شَ

ُ يءُ ُبَرِ يءُ بَرِ
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( يّ ُ ُ
ئـِ الَ ادِسُ ( إِمْ يبُ السَّ رِ التَّدْ

ـسُ ـامِ يـبُ الـخَ رِ التَّـدْ

ـثَـال  لَـى مِ ةِ عَ ـزَ مْ ثَ للهَ تِ الثـالَ ـاالَ يًـا الحَ تَـوفـِ سْ ـاتِ التالِيـةَ مُ اغَ ـرَ فَ أَمـألُ الْ

لِ :  طـْرِ األَوَّ السَّ

ا ءً ـزْ جُ ءٍ  ـزْ جُ ءُ ـزْ جُ
يءُ نـِ هَ

اءٍ فَضَ
مسيئًا

ـوءُ سُ
ءٍ ـلْ ءٍمِ ـلْ مِ

يَاءً ضِ

ُ ءُ ـزْ ُجُ ءُ ـزْ جُ
ُ يءُ نـِ ُهَ يءُ نـِ هَ

ُ ـوءُ ُسُ ـوءُ سُ

 oá nØj pôs°ûdG oI nô r°SC’G 

ةِ  ـرَ وعِ ( أسْ ضُ ـوْ ي مَ ثِ فـِ بَـحْ هُ للْ يـذَ مِ لِّمُ تَالَ عَ مُ ـا الْ عَ ـةِ دَ سَ رَ دْ مَ تَـبَـةِ الْ كْ ي مَ ةِ فـِ ـرَ وعِ ( أسْ ضُ ـوْ ي مَ ثِ فـِ بَـحْ هُ للْ يـذَ مِ لِّمُ تَالَ عَ مُ ـا الْ عَ ـةِ دَ سَ رَ دْ مَ تَـبَـةِ الْ كْ ي مَ ةِ فـِ ـرَ أسْ

نَ تَأذَ اسْ ثُـمَّ   ، ثُونَ  بْحَ يَ يذُ  مِ التَّالَ ء  الَ ؤُ هَ ى  عَ فَسَ  ،  ( لَّمَ  سَ وَ يْهِ  لَ عَ هُ  اللَّ لَّى  صَ النَّبِيِّ 

o
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( يُّ ُ بُّورِِ عُ (سَ ابـِ يبُ السَّ رِ )التَّدْ يُّ ُ بُّورِِ عُ (سَ ابـِ يبُ السَّ رِ )التَّدْ ُ ُ

هِ  اللَّ بْـدُ  عَ ـ  لَّـمَ  سَ يْه وَ لَ عَ هُ  اللَّ لَّى  النَّبِيِّ ـ صَ أبُـو   : ـالَ  قَ فَ هِ  ثـِ بَحْ ـةَ  تِيجَ نَ تَـال  وَ يذٌ  تِلْمِ  

 ، ـةُ يجَ دِ ـنَّ : خَ ـهُ هُ اتُ جَ وْ زَ بٍ . وَ هْ ةُ بِنْتُ وَ ـنـَ ـهُ آمِ أمُّ طَّلبِ ، وَ مُ بْدِ الْ ابْنُ عَ

بِنْتُ  نَبُ  يْ زَ وَ  ، ةُ  دَ وْ سَ وَ  ، ةَ  لَمَ سَ أمُّ  وَ  ، بيبَةَ  حَ وأمُّ   ، ـةُ  صَ فْ حَ وَ  ، ـةُ عــائِشَ وَ

 : هُ  اؤُ نـَ أبْ وَ  . يَّةُ ـفِ صَ وَ  ، ةُ  ريَ يْ وَ جُ وَ  ، ونَـةُ  يْمُ مَ وَ  ، ةَ  مَ يْ زَ خُ بِنْتُ  نَبُ  يْ زَ وَ  ، شٍ  حْ جَ

ـةُ .  فَـاطِمَ نَبُ ، وَ يْ زَ ثُـومٍ ، وَ لْ أمُّ كُ ـيَّـةُ ، وَ قَ ـهُ : رُ نـاتُ بَ يمُ . وَ اهِ إبْـرَ هِ ، وَ اللَّ بْدُ عَ ، وَ مُ اسِ ـةُ . القَ فَـاطِمَ نَبُ ، وَ يْ زَ ثُـومٍ ، وَ لْ أمُّ كُ ـيَّـةُ ، وَ قَ ـهُ : رُ نـاتُ بَ يمُ . وَ اهِ إبْـرَ هِ ، وَ اللَّ بْدُ عَ ، وَ مُ اسِ ـةُ . القَ فَـاطِمَ نَبُ ، وَ يْ زَ ثُـومٍ ، وَ لْ أمُّ كُ ـيَّـةُ ، وَ قَ ـهُ : رُ نـاتُ بَ يمُ . وَ اهِ إبْـرَ وَ

مْ .  نْهُ هُ عَ ـي اللَّ ضِ رَ

ـ   ـبَــا   الصِّ ـ   ـا  بَ الــرِّ ـ    الثَّــرَ ـ  ـى  التُّـقَ ـ   َاألَذ ـ  ــا  ـصَ عَ الْ ـ  ـتَـى  فَ الْ ـ   ١

 .  دَ هُ نَى  ـ  الْ مُ   ـ  الْ رَ قُ ى  ـ  الْ مَ عَ ى  ـ  الْ حَ ى  ـ  الضُّ صَ الْحَ

الَ .  وْ لَى  ـ  لَ ـالَّ  ـ  بَ تَّى  ـ  كَ لَى  ـ  إِالَّ  ـ  إِلَى  ـ  حَ ٢ ـ عَ
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ـنُ يبُ الـثَّـامِ رِ التَّـدْ

أْتِي يَ أَتَى و نْجُ يَ ـا نَـجَ

بْكِي يَ و عُ دْ يَ

بْنِي يَ و زُ غْ يَ

ي رِ يَجْ و نْمُ يَ

ي ضِ قْ يَ و سُ قْ يَ

ي ضِ يَمْ و فُ عْ يَ

ي فِ كْ يَ و مُ يَسْ

ي  لِ التَّـالـِ وَ ـدْ ي الْجَ ةِ فـِ عَ ارِ ضَ مُ ـالِ الْ لَ األفْعَ ـابـِ قَ يَـةَ مُ اضِ مَ ـالَ الْ تُبُ األَفْعَ أَكْ

لِ :  طْرِ األوَّ ثالِ السَّ لَى مِ عَ
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ـعُ  يبُ التَّـاسِ رِ الـتَّـدْ

nô``` nª``` oY p∫ ró```` nY rø``` pe

رَ  مَ نِينَ عُ مِ ؤْ مُ يرِ الْ نْ قِبَل أمِ رَ ، مِ صْ لَى مِ ا عَ يرً اصِ أمِ و بْنُ العَ رُ مْ كانَ عَ

اصِ  و بْنُ العَ رُ مْ  عَ رَ مٍ أجْ وْ اتَ يَ ذَ ما ، وَ نْهُ هُ عَ يَ اللَّ ضِ طَّابِ رَ ابْنِ الْخَ

بْنِ  دِ  مَّ حَ مُ سَ  فَرَ ينَ  ريِّ صْ الْمِ دِ  أحَ سُ  فَرَ تْ  بَقَ سَ ا  لَمَّ فَ  ، يْلِ  لِلْخَ ا  بَاقً سِ

 : الَ  قَ وَ ط  وْ بِالسَّ يَّ  رِ صْ الْمِ بَ  رَ ضَ وَ دٌ  مَّ حَ مُ بَ  ضِ غَ اصِ  عَ الْ بْنِ  و  رِ مْ عَ

ا  دً مَّ حَ ا مُ كَ دينَةِ فَشَ مَ الْ إلَى  يُّ  رِ صْ الْمِ اءَ  ينَ ! فَجَ مِ رَ ابْنُ األكْ ا  أنَ ا وَ هَ ذْ خُ

وَ  مَ هُ دُ قْ اصِ أنْ يَ عَ رو بْنِ الْ مْ رُ إِلَى عُ مَ ثَ عُ بَعَ طَّابِ ، فَ رَ بْنِ الْخَ مَ إلَى عَ

ةَ  رَ ونَكَ الدِّ يِّ : « دُ رِ صْ رُ للْمِ مَ الَ عُ ا قَ رَ ضَ ا حَ لَمَّ فَ ينَةَ  دِ مَ دٌ الْ مَّ حَ نُهُ مُ ابْ وَ

ينَ ! »  مِ رَ بِ ابْنَ األكْ رِ ينَ ! اضْ مِ رَ ب ابْنَ األكْ رِ ا ) ، فَاضْ صَ عَ ذ الْ ( أيْ خُ

تُمُ النَّاسَ  بَدْ تَعْ تَى اسْ و ، مَ رُ مْ ا عَ و : « أيَ رٍ مْ الَ لِعَ يُّ ، ثُمَّ قَ رِ صْ هُ الْمِ بَ رَ فَضَ

ا ؟! » (١) .  ارً رَ اتُهمْ أحْ مْ أُمهَ تْهُ دَ لَ دْ وَ قَ وَ

 (١) مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، ص٩٨ (بتصرف) . 
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قَصَّ  ا  مَ نْدَ عِ ـ  نْهُ  عَ هُ  اللَّ يَ  ضِ رَ ـ  طَّابِ  الْخَ بْنِ  رَ  مَ عُ قِفُ  وْ مَ كانَ  ماذا  ـ   ١

لِكَ ؟  لُّ ذَ دُ المَ يَ و بْنِ الْعاصِ ؟ وعَ رِ مْ عَ ابْنِ عَ تَهُ مَ هُ قِصَّ يُّ لَ رِ صْ الْمِ

أتِي :  ا يَ ةِ مَ ابِقَ ةِ السَّ صَّ قِ نَ الْ جُ مِ رِ تَخْ ٢ ـ أَسْ

ةِ .  كِتابَ ائِدٌ فِي الْ فٌ زَ رْ ها حَ رِ ةً فِي آخِ لِمَ  أ- كَ

ينَ فتح .  نْوِ تَيْنِ تَ نَ نَوَّ تَيْنِ مُ لِمَ ب- كَ

يَيْنِ بِألِفٍ .  نْتَهِ يْنِ مُ لَ  ج ـ فِعْ

ة .  زَ مْ هَ ة الْ وفَ ذُ حْ يْرَ مَ ةَ ( ابْن ) غَ لمَ د - كَ

ا .  فِهَ ذْ بَبَ فِي حَ يِّنُ السَّ ة ، ثُمَّ أُبَ زَ مْ هَ ةَ الْ وفَ ذُ حْ ةَ ( ابْن ) مَ لِمَ هـ- كَ

تْحٍ : .................................................. ينَ فَ نْوِ ةً تَ نَ نْوَّ و ) مُ رٍ مْ ةِ ( عَ لِمَ ةَ كَ ٣ ـ أُعيدُ كِتَابَ

اءَ ) : ................................................................ نْ ( جَ عَ مِ ضارِ لَ الْمُ عْ فِ تُبُ الْ ٤ ـ أَكْ

طِ : ........................ تُبُهُ مكانَ النُّقَ رَ ) ، ثُمَّ أَكْ ضَ لِ ( حَ عْ فِِ ةِ بِالْ ماعَ لُ واوَ الْجَ ٥ ـ أَصِ
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(١)( يّ ُ ُ
ئـِ الَ ( إِمْ ـرُ اشِ يبُ العَ رِ التَّـدْ

pπ` p°S nÓ``s°ùdG päG nP oá`sjô` n°S

ةَ  ارَ غَ ونَ اإلِ ريدُ ب يُ ـرَ عَ بَائِلَ منَ الْ لَّمَ أنَّ قَ سَ يْهِ وَ لَ هُ عَ لَّى اللَّ لَغَ النَّبِيَّ صَ بَ

ينَ  رِ اجِ هََ مُ نَ الْ ئَةٍ مِ اصِ فِي ثَالثِ مِ عَ و بْنَ الْ رَ مْ مْ عَ يْهِ ثَ إِلَ بَعَ ينَةِ ، فَ دِ مَ لَى الْ عَ

ةِ .  رَ انٍ لِلْهجْ نَة ثَمَ لكَ فِي سَ ذَ ، وَ ارِ األنْصَ وَ

هِ  ولِ اللَّ سُ لَ إِلَـى رَ سَ ثِيـرٌ ، فَـأرْ مْ كَ هُ عَ مْ ـهُ أنَّ جَ لَغَ مْ بَ نْهُ بَ مِ ـرُ ـا قَ لَمَّ فَ

ـئَـتَـيْنِ  ةَ فِي مِ بَيْدَ ا عُ أبَ يْهِ  إِلَ ثَ  بَعَ فَ ا ،  دً ـدَ طْلُبُ مَ يَ لَّمَ  سَ يْهِ وَ لَ هُ عَ اللَّ لَّى  صَ

وا  مُّ انْضَ ا ، وَ رً مْ وا عَ لَحقُ رُ ، فَ مَ عُ رٍ وَ مْ أبُو بَكْ ارِ فِيهِ األنْصَ ينَ وَ رِ هاجِ مُ نَ الْ مِ

لَى  ونَ عَ لِمُ سْ مُ الْ لَ  مَ فَحَ  ، دَهم  بِالَ طِى  تَّى وَ و حَ رٌ مْ م عَ بِهْ ارَ  ثُمَّ سَ  ، يْه  إلَ

بُوا(٢) .  رَ هَ مْ فَ هِ عِ مْ جَ

بُ التالميذ والتلميذات على كتابة عالمات الترقيم في مواضعها .  (١) يُدرَّ
(٢) من معين السيرة ، ص : ٣٧٩ ، (بتصرف) . 

لَى  ونَ عَ لِمُ سْ مُ الْ لَ  مَ فَحَ  ، دَهم  بِالَ طِى  تَّى وَ و حَ رٌ مْ م عَ بِهْ ارَ  ثُمَّ سَ  ، يْه  لَى  ءَإلَ ونَ عَ لِمُ سْ مُ الْ لَ  مَ فَحَ  ، دَهم  بِالَ طِى  تَّى وَ و حَ رٌ مْ م عَ بِهْ ارَ  ثُمَّ سَ  ، يْه  إلَ
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لُ يبُ األَوَّ رِ الـتَّـدْ

É`g pô` pNBGh É n¡ p£ n°S nh nh pá nªp∏ nµrdG p∫shnCG »` pa pI nõ rª n¡ rdG oá n© nLGô oe : »p`fÉ s̀ãdG o¢S rQsódG

أتِي :  ا يَ مَّ لٍ مِ وَ دْ لِّ جَ لِ فِي كُ طْرِ األَوَّ ثَالِ السَّ لَى مِ راغاتِ عَ فَ أَمألُ الْ

( أ )

لَمْ اِعْ لِمَ عَ اِنْطِقْ نَطَقَ

مَ حِ رَ أَ دَ بَ

ـرَ كَ ذَ تَحَ فَ

قُ اِنْطِالَ اِنْطَلِقْ اِنْطَلَقَ

تَـبَـهَ انْ
شَ هَ اِنْدَ

رَ تَشَ اِنْ

رَ سَ اِنْكَ

( ب )

ُ قُ ُاِنْطِالَ قُ اِنْطِالَ
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( يُّ ُ بُّورِِ يبُ الثَّانـي (سَ رِ )التَّدْ يُّ ُ بُّورِِ يبُ الثَّانـي (سَ رِ )التَّدْ ُ ُ

ثُ يب الثَّـالـِ رِ التَّـدْ

ةُ انَ تِعَ اِسْ تَعِنْ اِسْ انَ تَعَ اِسْ

امَ تَقَ اِسْ

احَ تَرَ اِسْ

ارَ تَعَ اِسْ

ادَ تَفَ اِسْ

( جـ )
ُ ةُ انَ تِعَ ُاِسْ ةُ انَ تِعَ اِسْ

نَتَانِ  ـ   ةٌ  ـ  اِثْ عَ بَ نَان  ـ  أَرْ أةٌ  ـ  اِثْ رَ انٌ  ـ  اِمْ ؤٌ  ـ  إِنْسَ رُ تٌ  ـ  اِمْ نَةٌ  ـ  أُخْ اِبْنٌ  ـ  اِبْ

ةٌ . رَ مٌ  ـ  أُسْ اِسْ

لِ :  طْرِ األَوَّ ثَالِ السَّ لَى مِ أْتِي عَ ا يَ اتِ فِيمَ اغَ رَ فَ ُ الْ ألَ أَمْ

اعُ ـرَ إِسْ عْ ـرِ أَسْ عَ ـرَ أَسْ

لَـعَ أَقْ

طَرَ أَمْ
لَ أَبْدَ

لَ  سَ  أَرْ

ُ اعُ ـرَ ُإِسْ اعُ ـرَ إِسْ
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١)( يّ ُ ُ
ئـِ الَ عُ ( إِمْ ابـِ يبُ الرَّ رِ التَّدْ

 p¬`s∏`dG pº` n©` pf rø` pe

اءِ  وَ هَ الْ اقِ  تِنْشَ سْ الِ اطِى  وَ الشَّ إِلَى  ـرِّ  الْحَ ادِ  تِدَ اشْ نْدَ  عِ الناسِ  بَعْضُ  أُ  لْجَ يَ

ا .  يَانً ة أَحْ تَالطمَ مُ الْ ينًا وَ ةِ حِ ادِئَ هَ هَ الْ اجِ وَ رِ بِأَمْ بَحْ أَ الْ رْ تَاعِ بِمَ تِمْ االسْ وَ

هُ  تَ رَ دْ قُ وَ  ، الَى  عَ هُ وتَ انَ بْحَ الِقِ سُ الْخَ ةَ  ظَمَ كُ عَ رِ دْ يُ رِ  بَحْ الْ فِي  لَ  تَأمِّ مُ الْ لَكِنَّ  وَ

مَ ،  هِ النِّعَ ذِ هُ لِعبَادِهِ هَ يَّأَ اللَّ دْ هَ قَ ا ، فَ انً يةً وإيمَ لْبَ خشْ قَ أل الْ مْ ا يَ مَّ نِ ، مِ وْ فِي الكَ

بَهُ في  كَ نَرْ اعَ الآللِى ، وَ نْهُ أَنْوَ جَ مِ رِ تَخْ ا ، ونَسْ ا طَري� مً نْهُ لَحْ لَ مِ رَ لِنَأكُ رَ البَحْ خَّ فَسَ

رِ !  بَحْ الْ بَرِّ وَ الِقِ الْ انَ خَ بْحَ ا . فَسُ نَ رِ فَ سَ

ى لهم عند اإلمالء .  بُ التالميذُ والتلميذاتُ على كتابةِ عالماتِ الترقيمِ ، وتسمَّ  (١) يُدرَّ

اءِ  وَ هَ الْ اقِ  تِنْشَ سْ الِ اطِى  وَ الشَّ إِلَى  ـرِّ  الْحَ ادِ  تِدَ اشْ نْدَ  عِ الناسِ  بَعْضُ  أُ  لْجَ يَ
اءِ  ءِ وَ هَ الْ اقِ  تِنْشَ سْ الِ اطِى  وَ الشَّ إِلَى  ـرِّ  الْحَ ادِ  تِدَ اشْ نْدَ  عِ الناسِ  بَعْضُ  أُ  لْجَ يَ

بَهُ في  كَ نَرْ اعَ الآللِى ، وَ نْهُ أَنْوَ جَ مِ رِ تَخْ ا ، ونَسْ ا طَري� مً نْهُ لَحْ لَ مِ رَ لِنَأكُ رَ البَحْ خَّ فَسَ
بَهُ في  ءِ كَ نَرْ اعَ الآللِى ، وَ نْهُ أَنْوَ جَ مِ رِ تَخْ ا ، ونَسْ ا طَري� مً نْهُ لَحْ لَ مِ رَ لِنَأكُ رَ البَحْ خَّ فَسَ
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ئُون ارِ قَ ئٌ ارِ قَ وسٌ ؤُ رُ أْسٌ رَ

ئٌ جِ الَ أْسٌ فَ
ادِئٌ هَ أْسٌ كَ

يءٌ بَرِ أْنٌ شَ

ـسُ ـامِ يـبُ الـخَ رِ التَّـدْ

ـادِسُ يبُ السَّ رِ الـتَّـدْ

ي ،  لِ التَّـالـِ وَ ـدْ يَـةِ فِي الْجَ اضِ مَ ـالِ الْ ـامَ األَفْعَ ـةَ أَمَ عَ ـارِ ضَ ـالَ الْمُ تبُ األفْعَ أَكْ

عِ :  ارِ ضَ مُ ةُ فِي الْ زَ مْ هَ تِبَتِ الْ المَ كُ يِّنُ عَ ثُم أُبَ

عِ ارِ ضَ ةِ فِي المُ زَ مْ قِعُ الهَ وْ مَ عُ  ارِ ضَ لُ المُ عْ فِ الْ ي  اضِ لُ المَ عْ فِ الْ

ـاءَ  أَسَ
أَ  أَنْشَ
أَ   أَبْطَ

ـاءَ أَضَ

لِ : طْرِ األَوَّ ثَالِ السَّ لَى مِ لِ التَّالِي عَ وَ دْ اتِ فِي الْجَ اغَ رَ فَ أَمألُ الْ
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( يُّ ُ بُّورِِ عُ (سَ ابـِ يبُ السَّ رِ )التَّدْ يُّ ُ بُّورِِ عُ (سَ ابـِ يبُ السَّ رِ )التَّدْ ُ ُ

( يّ ُ ُ
ئـِ الَ ـنُ ( إِمْ يبُ الثَّـامِ رِ التَّدْ

ئَةٌ  ـ  ألُ  ـ  مِ لَ  ـ  يَسْ اءَ أمٌ  ـ  تَسَ ئُ  ـ  تَوْ اءٌ  ـ  مَالجِ وَ منٌ  ـ  هَ ؤْ يئَةٌ  ـ  مُ رِ ةٌ  ـ  جَ اءَ  قِرَ

ولٌ  ـ   ؤُ سْ ءٌ  ـ  مَ لْ بَادِئُ  ـ  مِ أ  ـ  مَ بْدَ ةٌ  ـ  مَ اءَ رَ أل  ـ  بَ مْ وءٌ  ـ  يَ اءٌ  ـ  سُ وَ ةٌ  ـ  سَ لَ اءَ سَ مُ

 . ةٌ  ـ  بَطِيئَةٌ وءَ رُ مُ

á` n°ùndÉ` né oªrdG oÜG nOBG 

كَ  لِسُ جْ مَ نْ  يَكُ لْ وَ  ، ـةِ  الطَّالقَ وَ رِ  بِشْ بِالْ ائِكَ  لَسَ جُ لَى  عَ بِلْ  أقْ فَ تَ  لَسْ جَ إِذا 

بَ .  ذِ تَنِبِ الْكَ اجْ ئِـهِ ، وَ طَ نْ خَ انَكَ مِ ظْ لِسَ فَ احْ بًا ، وَ تَّ رَ يثُكَ مُ ـدِ ا ، وحَ ادِئً هَ

لِكَ  ينَ ؛ فَإنَّ ذَ ـرِ اءَ بِاآلخَ زَ تِهْ سْ ر االْ ذَ احْ يءٍ ، وَ ابٍ وال بَذِ ذَّ يْسَ بِكَ نُ لَ مِ ؤْ مُ الْ فَ

تَأدَّبْ بآدابِ  كَ ، وَ يْرِ فِكَ إِلَى غَ الَ تُومئْ بِطَرْ مْ ، وَ هِ وسِ رُ في نُفُ ثِّ ؤَ يُ مْ ، وَ ذِيهِ ؤْ يُ

ديثَهُ (١) .  تِمَّ حَ بْلَ أنْ يُ ثَ قَ دِّ تَحَ اطِع المُ قَ الَ تُ تَكَ ، وَ وْ فَعْ صَ رْ ارِ ، فَالَ تَ وَ الحِ

 (١) المفرد العلم ، ص: ٢٢ (بتصرف) . 
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pá`s«` peÉ` n¡` rØ` pà r°S’G (É` ne) rø` pe p∞`pdC’G o± rò` nM: oåp`dÉ s̀ãdG o¢S rQsódG

 oá`s« p°S nQ ró` nªrdG oá` nYGPE’G 

دٍ : إِنِّي  بِهِ ماجِ احِ دُ لصَ مَ ةِ قالَ أحْ سَ رَ دْ مَ يَّةُ فِي الْ باحِ ةُ الصَّ أَ اإلِذاعَ بْدَ بْلَ أَنْ تَ قَ

ةً  يدَ فِ مُ وعاتٍ  وضُ مَ نا  لَ مُ  دِّ قَ تُ ؛ ألنَّها  سيَّةِ  رَ دْ مَ الْ ةِ  اإلِذاعَ إِلَى  تِماعَ  بُّ االسْ أحِ

ةِ ،  طابَ ةِ والْخَ فَصاحَ لَى الْ نا عَ بُ رِّ ةَ فِيها ألنَّها تُدَ كَ شارَ مُ بُّ الْ ما أحِ يَةً ، كَ لِّ سَ مُ وَ

يَّةِ  مِ نْ أهَ ثُونَ عَ دَّ يَتَحَ دٌ : سَ ؟ فَقالَ ماجِ مَ يَوْ لِنا الْ يذُ فَصْ لَّمُ تَالمِ يَتكَ مَّ سَ لَكِنْ عَ وَ

 : دُ  مَ أَحْ الَ  قَ فَ  « ؟  راغِ فَ الْ قْتَ  وَ ضى  تَقْ فِيمَ   »  : نْوان  بعُ ةٌ  لِمَ كَ لِي  وَ  ، قْتِ  وَ الْ

؟  دُ مَ ا أَحْ كُ يَ تُشارِ ي . وأنْتَ بِمَ سَ سِ ا بِنَفْ تبْتُـهَ دٌ : كَ اجِ ـا؟ قـالَ مَ تَهَ نقـلْ مَّ مِ وَ

تُ  كْ دْ شارَ ؟ فَقالَ : ألنِّي قَ لِمَ دٌ : وَ ! فَقالَ ماجِ مَ يَوْ دُ : لَنْ أشاركَ الْ مَ فَقالَ أحْ

ي .  يْرِ ةً لِغَ صَ أتِيحُ فُرْ ي ، فَسَ بُوعَ الْماضِ األسْ
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 : oá` n°û nbÉ næ` oªrdG

الِ التَّالِي :  ؤَ نِ السَّ ةَ وأُجيبُ عَ ابِقَ ةَ السَّ طْعَ قِ  ـ أَقرأُ الْ

يَّةِ ؟  سِ رَ دْ مَ ة الْ ذاعَ تِماعَ إِلَى اإلِ دُ االسْ مَ بُّ أحْ   لِماذا يُحِ

فُ على  مَّ ، لِمَ ، فِيمَ ، بِمَ ) . وأَتَعرَّ مَّ ، مِ ة : ( عَ طْعَ قِ ةَ فِي الْ نَ لَوَّ مُ لِماتِ الْ كَ  ـ أَتأملُ الْ

لِماتِ ؟  كَ هِ الْ ذِ لِ هَ أصْ

رِّ  فِ الجَ نْ حرْ ةٌ مِ نَ وَّ كَ ـمَّ ) مُ ةُ ( عَ لِمَ تَيْن ، فَكَ لِمَ نْ كَ نٌ مِ وَّ كَ نْها مُ ةٍ مِ لِمَ لِّ كَ لَ كُ  ـ إِنَّ أصْ

ـا )  ـنْ ) وَ ( مَ رِّ ( مِ فِ الجَ نْ حرْ نةٌ مِ وَّ مَّ ) مكَ ةُ ( مِ لِمَ كَ اميَّةِ ، وَ هَ تِفْ ـا ) االسْ نْ ) و ( مَ ( عَ

ا ؟  مَ الِهِ نْدَ اتِّصَ ثَ عِ دَ ي حَ يُّرِ الَّذِ ةَ التَّغَ فَ رِ عْ تَطِيعُ مَ لْ تَسْ اميَّةِ . فهَ هَ تِفْ االسْ

يَّةِ ،  امِ هَ تِفْ ا ) االسْ يمِ ( مَ ها فِي مِ امُ غَ إِدْ ا ، وَ يمً اكِنَةِ مِ نْ ) السَّ لْبُ نُونِ ( عَ ـوحٍ قَ ضُ لِّ وُ وَ بكُ هُ

يَّةِ .  هامِ تِفْ ا) االسْ (مَ يمِ نْ ) فِي مِ نْدَ إِدْغامِ نونِ ( مِ لَ عِ صَ ا حَ وَ مَ هُ فُ ألِفها، وَ ذْ حَ وَ

اتِ ( لِمَ ، فِيمَ ، بِمَ ) ، وأَتساءلُ مم تتكون ؟  لِمَ  ـ أَنتقلُ إلَى الكَ

نُ  وَّ ) تَتكَ ةِ (فِيمَ لِمَ يَّةِ ، وكَ امِ تِفهَ ا) االسْ ) وَ (مَ ـرِّ (لـِ م الْجَ نْ الَ ةٌ مِ نَ وَّ ) مكَ ةَ (لِمَ لِمَ إِنَّ كَ

 ( رِّ (بـِ ف الْجَ رْ نْ حَ ةٌ مِ نَ وَّ كَ ) مُ ة (بِمَ لمَ كَ ، وَ يَّةِ هامِ تِفْ ا) االسْ رِّ (في) وَ (مَ ف الْجَ رْ نْ حَ مِ

(ما)  بـِ  وفِ  رُ الْحُ هِ  ذِ هَ الِ  اتِّصَ نْدَ  عِ ثَ  دَ حَ ي  الَّذِ يُّرُ  التَّغَ ا  فَمَ  . يَّةِ  امِ هَ تِفْ االسْ ا)  (مَ وَ 

يَّةِ ؟  هامِ تِفْ االسْ

يَّةِ . هامِ تِفْ فُ أَلِفِ (ما) االسْ ذْ وَ حَ يعِ هُ مِ ثَ فِي الْجَ دَ ي حَ يُّرَ الَّذِ إنّ التَّغَ
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يَـةِ : ـرِّ التَّالـِ وفِ الْجَ رُ دُ حُ ـا أَحَ لَ بِهَ ا اتَّصَ ، إِذَ يَّةِ امِ هَ تِفْ ا) االسْ نْ (مَ فُ األَلِفُ مِ ذَ تُحْ

م ). بَـاء ، الـالَّ ـنْ ، الْ ي ، مِ ـنْ ، فـِ ( عَ

oè`````à``æ``à`°SCG

مَّ ، لِمَ ، فِيمَ ، بِمَ ) ، وأجدُ أَنَّها جاءَتْ فِي  مَّ ، مِ اتَ ( عَ لِمَ كَ ر إِلَى الْ ةً أُخْ رَّ  ـ أعودُ مَ

نْدَ اتِّصالِ  فُ عِ ذَ ها الَ تُحْ إِنَّ أَلِفَ هامَ فَ تِفْ نِي االسْ عْ نْ (ما) تَ مْ تَكُ إذا لَ هام . فَ تفْ أَسالِيبِ اسْ

نِيكَ .  عْ ا الَ يَ لْ فِيمَ خَّ تَدَ لكَ : الَ تَ ا فِي قَوْ مَ وفِ بِها ، كَ رُ هِ الْحُ ذِ هَ

رٍّ ،  فُ جَ رْ هاميّة حَ تِفْ ا) االسْ لَ بـِ (مَ بَقَ أستطيع أن أقول : إِذا اتَّصَ ا سَ لِ مَ الَ نْ خِ مِ وَ

فُ .  ذَ ا تُحْ هَ إِنَّ أَلِفَ فَ
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( )ـيُّ ُ )ـيُّ ُ ُ ُ هِ فَ لُ (شَ يبُ األَوَّ رِ ـيّالتَّـدْ هِ فَ لُ (شَ يبُ األَوَّ رِ ـيّالتَّـدْ

 oäÉ nÑj pQ rósàdG

ا : لِيهَ تِي تَ ةِ الَّ ئلَ نِ األَسْ ةَ التَّالِيَةَ ، ثُمَّ أجيبُ عَ طْعَ قِ أَقرأُ الْ

n∂ p°ù rØnf ≈n∏ nY ró pª nà rYG

مَّ  عَ  : هُ  ألَ فَسَ  ، ائِبِ  قَ الْحَ   دَ إِحْ فِي  لِّبُ  قَ يُ ا  دً اشِ رَ دَ  جَ فَوَ هُ  لَ فَصْ سالِمٌ  لَ  دَخَ

 : يَّاتِ . قالَ سالِمٌ ياضِ تَر الرِّ فْ نْ دَ ثُ عَ قالَ : أبْحَ دٌ وَ بَكَ راشِ تَ ارْ دُ ؟ فَ ثُ يا راشِ بْحَ تَ

قْت  وَ نْ  مِ يَ  قِ بَ ا  فِيمَ بِ  اجِ وَ الْ ةَ  إِجابَ نْهُ  مِ لَ  ألَنْقُ  : دٌ  راشِ قالَ  ؟  نْهُ  عَ ثُ  بْحَ تَ لِمَ  وَ

 ، لْهُ عَ فْ تَ مْ  لَ مالَ فِعْ ي  عِ تَدَّ ، وَ كَ  سَ نَفْ عَ  دَ تَخْ تُريدُ أنْ  إِنَّكَ   : المٌ  ة . قالَ سَ حَ سْ فُ الْ

تَ  تَّشْ فَ إِنَّكَ  ثُمَّ   . ا  دُّ غاش� تُعَ ا  ذَ بِهَ أَنْتَ  فَ  ، هِ  دِّ تُؤَ مْ  لَ أَنْتَ  وَ بِ  الْواجِ ةَ  جَ رَ دَ لِتَنالَ 

ي  كَ . فلمَ يا أَخِ نْ حقِّ يْسَ مِ ا لَ ذَ هَ نْهُ . وَ نٍ مِ هُ دُونَ إِذْ تَرَ فْ ذَ دَ يلِكَ لتَأخُ مِ يَبَة زَ قِ حَ

دُ  دٌ : إِنِّي الَ أَجِ اشِ لِكَ ؟ فَقالَ رَ نْزِ باتِكَ فِي مَ لُّ واجِ تَحُ كَ ، وَ سِ دُ علَى نَفْ تَمِ عْ الَ تَ

قْتكَ ؟  لَّ وَ ي كُ ضِ فِيمَ تَقْ ـولٌ ؟ وَ غُ شْ راب : بِمَ أنْتَ مَ تغْ دَّ سالِمٌ بِاسْ رَ لِكَ . فَ تًا لذَ قْ وَ

نْدَ  نْظِيمٍ . عِ تاجُ إِلَى تَ باتِ ، ولكِنْ يَحْ اء الْواجِ لِيَةِ وأَدَ ي لِلتَّسْ فِ قْتَ يكْ وَ أظُنُّ أنَّ الْ

لَ .  ا فَعَ ثْلِ مَ ودَ لِمِ عُ أَالَّ يَ هِ وَ سِ لَى نَفْ دَ عَ تَمِ عْ دَ بِأنْ يَ عَ وَ دٌ وَ لَ راشِ جِ لِكَ خَ ذَ
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( )ـيُّ ُ )ـيُّ ُ ُ ُ هِ فَ ي  (شَ يبُ الثَّانـِ رِ ـيّالتَّـدْ هِ فَ ي  (شَ يبُ الثَّانـِ رِ ـيّالتَّـدْ

دٌ ؟  اشِ لَ رَ جِ اذا خَ ١ ـ لِمَ

باتِ ؟  قْتِ فِي أَداءِ الْواجِ وَ نَ الْ يدُ مِ تَفِ يْفَ نَسْ ٢ ـ كَ

لِي :  ا يَ ةِ مَ ابِقَ ةِ السَّ طْعَ قِ نَ الْ رجُ مِ تَخْ ٣ ـ أسْ

فِ .  ذْ بَبَ الْحَ يِّنُ سَ عٍ ، ثُمَّ أبَ ضِ وْ لِّ مَ ةَ األلِفِ فِي كُ وفَ ذُ حْ ا) مَ أ ـ (مَ

بَبَ .  يِّنُ السَّ ها ، ثُمَّ أبَ فْ أَلِفُ ذَ مْ تُحْ لَ ـرٍّ وَ فِ جَ رْ ةً بحَ بُوقَ سْ ا) مَ ب ـ (مَ

اتِ : ( الحقائب ، فسأله ، لتأخذ ) .  لِمَ ا فِي الكَ الِهَ لَى حَ ةِ عَ زَ مْ بَب كِتَابةِ الهَ ٤ ـ أَذكرُ سَ

أتِي :  ا يَ ةَ األَلِفِ فِيمَ فَ وْ ذُ حْ يَّةَ مَ امِ هَ تِفْ ا) االسْ لِ استماعي (مَ الَ نْ خِ يِّزُ مِ أمَ

﴾ طه ١٣.   الَى : ﴿ عَ هُ تَ الَ اللَّ ١ ـ قَ

الَى : ﴿ عَ هُ تَ الَ اللَّ ٢ ـ قَ

﴾ فصلت ٢١.         

ـألَ  تَّى يُسْ بْـدٍ حَ ـا عَ ولُ قَـدمَ لَّمَ : «الَ تَـزُ سَ ليْهِ وَ هُ عَ لَّى اللَّ ولُ اللَّه صَ سُ الَ رَ ٣ ـ قَ

ـنَ  أَيْ نْ  مِ هِ  مـالـِ نْ  وعَ  ، فِيهِ  ـلَ  فَعَ فِيم  ـهِ  لْمِ عِ ـنْ  عَ وَ  ، اهُ  نـَ أفْ فِيمَ  هِ  ـرِ مْ عُ ـنْ  عَ

هُ »(١).  هِ فِيمَ أَبْالَ مِ سْ ن جِ عَ هُ ، وَ قَ فَ فِيمَ أنْ تَسبهُ ، وَ اكْ

 (١) رواه الترمذي وقال : حسن صحيح. رياض الصالحين ، ص: (٤٠٧) . 
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١)( )يُّ ُ )يُّ ُ ُ ُ بُّورِ يبُ الثَّالِثُ (سَ رِ التَّـدْ

( يُ ُ لـِ عُ ( فَصْ ابـِ يبُ الرَّ رِ يُ ُالتَّـدْ لـِ عُ ( فَصْ ابـِ يبُ الرَّ رِ يُ ُُّ ُُ ُالتَّـدْ لـِ عُ ( فَصْ ابـِ يبُ الرَّ رِ ُ ُُّ ُالتَّـدْ

هُ .  هُ اللَّ نَعُ ا يَصْ ةُ فِيمَ يرَ ٤ ـ الْخِ

نُ  فُ ي السُّ تَهِ ا الَ تَشْ ـاحُ بِمَ يَ ي الرِّ رِ ـهُ              تَجْ كُ رِ دْ ءُ يُ ـرْ مَ نَّى الْ تَمَ ـا يَ ـلُّ مَ ـا كُ ٥ ـ مَ

انِ ؟  نْسَ مُ اإلِ سْ نُ جِ وَّ تَكَ مَّ يَ ١ ـ مِ

هُ ؟  مَ وْ لمُ يَ سْ مُ أ الْ بْدَ ٢ ـ بِمَ يَ

كاةَ ؟  هُ الزَّ عَ اللَّ رَ ٣ ـ لِمَ شَ

بِيرِ ؟  سِ التَّعْ رْ ثُ فِي دَ دَّ تَتَحَ مَّ سَ ٤ ـ عَ

راغِ ؟  فَ قْتَ الْ ي وَ ضِ ٥ ـ فِيمَ نَقْ

بِيلِهِ ؟  دَ فِي سَ اهِ جَ مُ هُ الْ ثِيبُ اللَّ مَ يُ ٦ ـ بـِ

(١) يكتب التالميذ والتلميذات األسئلة في السبورة من إمالء المعلم والمعلمة ويجيب التالميذ والتلميذات عنها شفهي�ا . 

ـا)  لَى (مَ بَـاءَ ، الـالمَ ) عَ ي ، الْ لَى ، فـِ نْ ، عَ نْ ، إلَى ، عَ ـرِّ ( مِ وفَ الْجَ ـرُ ـلُ حَ أُدْخِ

مُ .  لْزَ ا يَ يِيرِ مَ غْ عَ تَ ةٍ مَ يدَ فِ لٍ مُ مَ ا فِي جُ هَ عُ يَّةِ ، ثُمَّ أَضَ امِ هَ تِفْ االسْ
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( يُ ُ لـِ يُ ُ ( فَصْ لـِ يُ ُُّ ُُ ُ ( فَصْ لـِ ُ ُُّ ُ ( فَصْ سُ امِ يبُ الْخَ رِ التَّدْ

يَّةِ :  امِ هَ تِفْ راغاتِ بـِ (ما) االسْ فَ ةَ التَّالِيَةَ ، ثُمَّ أمألُ الْ طْعَ قِ أَقرأُ الْ

äÉgsõ næ nà oªrdG o∫É nª nL

بْتُهُ  نَ وَ  ، هُ  ارُ جَ أَحْ وَ هُ  ارُ جَ أَشْ بَتْنِي  جَ فَأعْ  ، ارٍ  جَ شْ مِ ادٍ  وَ إِلَى  أَبِي  بَنِي  حَ تَصْ اسْ

اتِيكَ  هَ ةِ ، وَ غَ ارِ فَ لَبِ الْ عُ نْظَرُ تِلْكَ الْ نِي مَ اءَ سَ هُ ، وَ اؤُ فَ صَ هُ وَ وؤُ دُ هُ هُ ، وَ ارُ هَ أزْ وَ

تِ  هَ وَّ شَ وَ  ، الْمكانَ  ثَتْ  وَّ لَ تِي  الَّ امِ  الطَّعَ بَقايا  وَ  ، ةِ  تَنَاثِرَ مُ الْ قِيَّـةِ  رَ وَ الْ نَادِيلِ  مَ الْ

ونَ  يدُ تَفِ سْ اتِنَا ؟ ولـ ........ الَ يَ هَ تَنَزَّ بُونَ مُ رِّ لْتُ : لـ ....... يُخَ قُ مالَ ، فَ الْجَ

نادِيقُ  صَ تْ  عَ ضِ وُ دْ  قَ وَ ونَ  تَذرُ يَعْ سَ  ........ وبـ  ؟  ادِ  شَ اإلرْ وَ يهِ  جِ التَّوْ نْ  مِ
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( يُ ُ لـِ نْزِ ادِسُ ( مَ يبُ السَّ رِ يُ ُالتَّـدْ لـِ نْزِ ادِسُ ( مَ يبُ السَّ رِ يُ ُُّ ُُ ُالتَّـدْ لـِ نْزِ ادِسُ ( مَ يبُ السَّ رِ ُ ُُّ ُالتَّـدْ

؟  اتِ  هَ تَنَزَّ مُ بِالْ ةِ  نَايَ عِ الْ لَى  عَ اطِنُونَ  وَ مُ الْ نُ  اوَ تَـعَ يَ ال  متى  إِلى  وَ ؟  للنِّفــاياتِ 

فِي  مْ  اتِهِ فَ لَّ خَ مُ وَ مْ  هِ امِ ايا طَعَ قَ بَ وا  عُ مَ مْ جَ أَنَّهُ وْ  لَ  ! نَيَّ  بُ يا  نْتَ  سَ أَحْ  : أبِي  الَ  فقَ

يْئًا .  لِكَ شَ مْ ذَ هُ لَّفَ ا كَ مَ لَ ةٍ ،  ـامَ مَ قُ وقِ  نْدُ بِ صُ أقْرَ إِلَى  وها  ذُ أخَ دٍ وَ احِ كِيسٍ وَ

ا ؟  انُ نَظِيفً كَ مَ ى الْ لِكَ لِيَبْقَ لُونَ ذَ عَ فْ لْتُ : لـِ ...... الَ يَ قُ

وعاتِ التَّاليَةِ :  ضُ وْ مَ أَعـودُ إِلَى الْ

ةِ .  عزَّ الْ ةِ وَ وَّ قُ نا إلَى الْ يقُ   - طَرِ

قِينَ .  وَّ عَ مُ ةُ الْ عايَ  - رِ

ةُ .  مَ حْ  - الرَّ

ةَ  عَ بَ أَرْ ها  يباتـِ رِ تَدْ ن  مِ أَنسخُ  ثُـمَّ   ،( وظـاتِ فُ حْ مَ والْ ةِ  ـراءَ قِ (الْ كتابِ  فِي   

ةَ األَلِفِ .  وفَ ذُ حْ يَّةُ مَ امِ هَ تِفْ ئِلةٍ فِيها (ما) االسْ أَسْ
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( يُ ُ لـِ نْزِ عُ ( مَ ابـِ يبُ السَّ رِ يُ ُالتَّـدْ لـِ نْزِ عُ ( مَ ابـِ يبُ السَّ رِ يُ ُُّ ُُ ُالتَّـدْ لـِ نْزِ عُ ( مَ ابـِ يبُ السَّ رِ ُ ُُّ ُالتَّـدْ

ـيَّـةِ  امِ هَ تِفْ لَى (مـا) االسْ ي عَ تَـوِ لِ التَّالِيَـةِ ، تَحْ مَ بَـةً لِلْجُ ناسِ ئِلَـةً مُ ـعُ أَسْ أَضَ

ـةَ األلِفِ :  وفَ ذُ حْ مَ

جِّ .    نِ الْحَ يَّةِ عَ سِ رَ دْ مَ ةِ الْ ذاعَ لَّمُ فِي اإلِ أَتَـكَ يَّةِ ؟   جـ- سَ سِ رَ دْ مَ ةِ الْ ذاعَ لَّمُ فِي اإلِ تَتَـكَ مَّ سَ جِّ .    ـ عَ نِ الْحَ يَّةِ عَ سِ رَ دْ مَ ةِ الْ ذاعَ لَّمُ فِي اإلِ أَتَـكَ يَّةِ ؟   جـ- سَ سِ رَ دْ مَ ةِ الْ ذاعَ لَّمُ فِي اإلِ تَتَـكَ مَّ سَ جِّ .    ـ عَ نِ الْحَ يَّةِ عَ سِ رَ دْ مَ ةِ الْ ذاعَ لَّمُ فِي اإلِ أَتَـكَ يَّةِ ؟   جـ- سَ سِ رَ دْ مَ ةِ الْ ذاعَ لَّمُ فِي اإلِ تَتَـكَ مَّ سَ جِّ .    ـ عَ نِ الْحَ يَّةِ عَ سِ رَ دْ مَ ةِ الْ ذاعَ لَّمُ فِي اإلِ أَتَـكَ يَّةِ ؟   جـ- سَ سِ رَ دْ مَ ةِ الْ ذاعَ لَّمُ فِي اإلِ تَتَـكَ مَّ سَ ١ ـ عَ

ي . أْسِ مٍ فِي رَ نْ أَلَ و مِ كُ ٢ ـ  ...............................................        جـ- أَشْ

يَّاتِ .  ياضِ لَةِ الرِّ أَ سْ لِّ مَ رُ فِي حَ جـ- أُفَكِّ ٣ ـ  ...............................................       

ةِ .  لَ هْ ئِلةِ السَّ ةِ بِاألسْ ابَ جَ نْدَ اإلِ أُ عِ دَ ٤ ـ  ...............................................        جـ- أَبْ
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١)( يّ ُ ُ
ئـِ الَ نُ ( إِمْ يبُ الثَّامِ رِ التَّدْ

mô nª nK nÓ pH mI nô né n°û nc mπ nª nY nÓ pH lºr∏ pY

ةِ  عبادَ الْ ورِ  أمُ نْ  مِ لمَ  سْ مُ الْ مُّ  هُ يَ ا  مَّ مِ ا  كامً أَحْ وَ ا  لُومً عُ ةِ  سَ رَ دْ مَ الْ فِي  لَّمُ  نتَعَ

إِنَّ  ؟  ياتِنا  فِي حَ ها  بِّقْ نُطَ مْ  لَ إِذا  نْها  مِ ةُ  فائِدَ الْ ما  لكِنْ  وَ  ، النَّاسِ  عَ  مَ لِ  التَّعامُ وَ

تَ  كْ رَ يرُ ، بِمَ أَدْ ا األَمِ هَ ةَ : أَيُّ رَ فْ لَّبِ بْنِ أَبِي صُ هَ لُ بِهِ . قِيلَ للْمُ مَ عَ ـلْمِ الْ عِ ةَ الْ رَ ثَمَ

لَكِنَّ  يلَ : وَ قِ لْمِ . فَ عِ تُ بِالْ كْ رَ ا أدْ تُ مَ كْ رَ ا أدْ لَّبُ : إِنَّمَ هَ مُ الَ الْ قَ تَ ؟ فَ كْ رَ ا أدْ مَ

لِكَ  لَّبُ : ذَ هَ مُ ال الْ قَ تَ ؟ فَ كْ رَ ا أَدْ كْ مَ رِ دْ لَمْ يُ تَ ، فَ لِمْ ا عَ مَّ ثَرَ مِ لِمَ أكْ دْ عَ كَ قَ يْرَ غَ

 . (٢) لَ مِ تُعْ لْمٌ اسْ ا عِ ذَ هَ لَ ، وَ مِ لْمٌ حُ عِ

بُ التالميذ والتلميذات على كتابة عالمات الترقيم ، وتسمى لهم عند اإلمالء .  (١) يُدرَّ
(٢) المفرد العلم ، ص : ٧٨ (بتصرف) .
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١)( يّ ُ ُ
ئـِ الَ عُ ( إِمْ يبُ التَّاسِ رِ التَّدْ

oá n≤s∏ n© oªrdG oäÉ` nH nô` n© rdG

لْتُ  قُ فَ  ، ا  هَ أَبْ فِي  ةَ  قَ لَّ عَ مُ الْ بَاتِ  رَ عَ الْ كِبْنَا  رَ ا  مَ عنْدَ ةُ  يرَ غِ الصَّ تِي  أُخْ افَتْ  خَ

ةٌ  يَّ وِ افِي ؛ إِنَّها قَ لْتُ : الَ تَخَ طَ ! قُ قُ ى أَنْ أَسْ شَ الَتْ : أَخْ افِينَ ؟ قَ مَّ تَخَ ا : مِ هَ لَ

لْتُ : إِنَّها  ا ؟ قُ تَهَ دُّ طَاقَ تَمِ مَّ تَسْ مِ يرُ ؟ وَ الَتْ : بِمَ تَسِ قَ القِ . فَ غْ ةُ اإلِ مَ كَ حْ مُ

الَتْ :  قَ باءِ . فَ رَ هْ كَ نَ الْ ا مِ تَهَ دُّ طَاقَ تَمِ ةٍ ، وتَسْ يَّ وِ ة قَ يَّ يدِ دِ بَالٍ حَ ةً بِحِ قَ لَّ عَ يرُ مُ تَسِ

 ، لِيالً يحُ قَ تَرِ وادِي ، ثُمَّ نَسْ لِ الْ فَ لُ بِنا إِلَى أَسْ تَنْزِ لْتُ : سَ يرُ بِنا ؟ قُ إِلى أين تَسِ

تِي  أُخْ أَنَّتْ  فَاطْمَ  . ةٍ  ودَ دُ عْ مَ ائِقَ  قَ دَ فِي   ، نَّا  كُ يْثُ  حَ إِلَى  انِيَةً  ثَ بِنا  دُ  عَ تَصْ ثُمَّ 

ا .   تِعً مْ ا مُ يْنا يَومً قَضَ وَ

التأثر  أن يحدد بعضٌ منها كعالمة االستفهام وعالمة  ، ويمكن  الترقيم  والتلميذاتُ على كتابة عالمات  التالميذُ  بُ  يُدرَّ  (١)
وتُسمى لهم عند اإلمالء وتتم المحاسبة عليها . 
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( rø ne) ≈n∏` nY pø` r«` nJsQÉ ǹ r÷G ( rø` nY) nh ( rø` pe) o∫ƒ` oN oO: o™` pHGsôdG o¢S rQsódG

: oá`n∏ã reC’G

 ؟  تْوَ فَ ذُ الْ أُخُ نْ نَ ـمَّ  س ـ  مِ

لْم .  عِ نْ أُوتُوا الْ ـمَّ  مِ تْوَ فَ ذُ الْ أْخُ   ج ـ  نَ

بارَ ؟  لُ األخْ نْقُ نْ نَ مَّ س ـ  عَ

قِ .  دْ فُ بِالصِّ تَّصِ نْ يَ مَّ بارَ عَ لُ األخْ نْقُ   ج ـ  نَ

: oá`°û nbÉ` næ oªrdG

رِ . .  مَ نِ األحْ تِبَتْ بِاللَّوْ تِي كُ اتِ الَّ لِمَ كَ ةَ ، ثُمَّ أَتأملُ الْ ابِقَ ةَ السَّ ثِلَ ـ أقرأُ األمْ

) ؟  نْ مَّ ةُ (مِ لِمَ نُ كَ وَّ تَكَ مَّ تَ يِّنُ مِ ـ واآلنَ أُبَ

) ؟  نْ ـنَ نُـونُ (مِ لَكنْ أيْ ) . وَ نْ ـة (مَ لمَ كَ ) وَ نْ ـرِّ (مِ فِ الْجَ رْ نْ حَ ةٌ مِ نَ وَّ كَ ا مُ إنَّهَ

 ( نْ نُونَ (مِ لِبُ  نَقْ  ، تَـيْنِ  ـولَ صُ ـوْ مَ  ( نْ نْ مَ ـتَـيْـنِ : (مِ لِمَ كَ الْ نْطقُ  نَ ـا  مَ دَ نـْ نَا عِ إِنَّ
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ا  ذَ كَ تَبُ هَ هِ وتُكْ بـِ ـلُ  تُوصَ ا  ـإِنَّـهَ فَ  ( ـنْ لَى (مَ ) عَ ـنْ ـرِّ (مِ الْجَ فُ  ـرْ لَ حَ ا دَخَ إِذَ  - ١

.( نْ ـمَّ (مِ

ا  ذَ كَ تَبُ هَ هِ وتُكْ بـِ ـلُ  ا تُوصَ ـإِنَّـهَ فَ  ( ـنْ لَى (مَ ) عَ ـنْ ـرِّ (عَ الْجَ فُ  ـرْ لَ حَ ا دَخَ إِذَ  - ٢

.( نْ ـمَّ (عَ

oè`````à``æ``à`°SCG

 . ( نْ مَّ ذا (مِ كَ ما هَ تُبُهُ نَكْ ) ، فَ نْ يمِ (مَ ا فِي مِ هَ مُ غِ ا ، ثُمَّ نُدْ يمً اكِنَةَ مِ السَّ

نُ ؟  وَّ مَّ تَتكَ ) وأحاولُ أَنْ أتبينَ مِ نْ مَّ ة (عَ لِمَ ـ أعودُ إِلَى كَ

نُونُ  نَ  أيْ لكِنْ  وَ ؟   ( نْ (مَ ـةِ  لِـمَ كَ وَ  ( نْ (عَ ـرِّ  الْجَ فِ  ـرْ حَ ن  مِ نَـةً  ـوَّ كَ مُ تْ  يْسَ أَلَ    

) ؟  نْ (عَ

تَيْنِ . وأتساءل ماذا حدث ؟                                     ولَ صُ وْ ) مَ نْ نْ مَ ـ أنطقُ (عَ

 . ( نْ مَّ ذا (عَ كَ تِبتَا هَ ) فكُ نْ يمِ (مَ تْ فِي مِ مَ غِ ا ، ثُمَّ أُدْ يمً ) مِ نْ لِبَت نُونُ (عَ دْ قُ قَ     لَ
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 ( ) ـيُّ ُ ) ـيُّ ُ ُ ُ هِ فَ لُ  (شَ يبُ األوَّ رِ ـيّالتَّـدْ هِ فَ لُ  (شَ يبُ األوَّ رِ ـيّالتَّـدْ

oäÉ nÑj pQ rósàdG

 :( نْ ـةِ (مَ لِمَ ي كَ ـتْ فـِ مَ غِ ي أُدْ تـِ رِّ الَّ وفَ الْجَ ـرُ لِي ، ثُـمَّ أستخـرجُ حُ ا يَ أقـرأُ مَ

﴾ البقرة ١٤٠ .  الَى : ﴿ عَ هُ تَ الَ اللَّ ١ ـ  قَ

الَى : ﴿ عَ الَ تَ قَ ٢ ـ  وَ

﴾ األنعام ١٤٤ .                                    

 . ﴾ ص آية ٨٥ الَى : ﴿ عَ الَ تَ قَ ٣ ـ  وَ

 ، كَ امِ رَ ـنْ حَ كَ عَ لـِ ـالَ نِي بِحَ فِ مَّ اكْ لَّمَ : « اللَّهُ سَ يْهِ وَ لَ هُ عَ لَّى اللَّ اءِ النَّبِيِّ صَ عَ نْ دُ ، ـ   مِ كَ امِ رَ ـنْ حَ كَ عَ لـِ ـالَ نِي بِحَ فِ مَّ اكْ لَّمَ : « اللَّهُ سَ يْهِ وَ لَ هُ عَ لَّى اللَّ اءِ النَّبِيِّ صَ عَ نْ دُ ، ـ   مِ كَ امِ رَ ـنْ حَ كَ عَ لـِ ـالَ نِي بِحَ فِ مَّ اكْ اللَّهُ ٤

اكَ » (١) .  وَ نْ سِ مَّ لِكَ عَ ضْ نِنِي بِفَ أَغْ وَ

(١) رياض الصالحين ، ص : ٥٦٠ . 
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( )ـيُّ ُ )ـيُّ ُ ُ ُ هِ فَ ي (شَ يبُ الثَّانـِ رِ ـيّالتَّـدْ هِ فَ ي (شَ يبُ الثَّانـِ رِ ـيّالتَّـدْ

ا :  لِيهَ تِي تَ ةِ الَّ ئِلَ نِ األَسْ ةَ التَّالِيَةَ ، ثُمَّ أُجيبُ عَ طْعَ قِ أَقرأُ الْ

 É``` næ` oª`u∏` n©`` oe

رُ  صِّ قَ يُ نْ  مَّ لُمُ عَ يَحْ  ، ةٍ  أْفَ رَ وَ ةٍ  مَ حْ بِرَ نَا  لِّمُ عَ يُ وَ  ، ينَا  بِّ رَ يُ وَ بُّنَا  يُحِ هُ  بُّهُ ألنَّ نُحِ

لَى  نَا عَ عُ جِّ وَ يُشَ هُ رُ . وَ تَذِ عْ نْ يَ مَّ رَ مِ ذْ عُ بَّلُ الْ يتَقَ طِى ، وَ نْ يُخْ مَّ و عَ فُ عْ يَ نَّا، وَ مِ

ي  ذِ الَّ وَ  هُ وَ  ، فْقٍ  ورِ لِينٍ  فِي  احِ  النَّجَ إِلَى  بِنا  ى  عَ يَسْ وَ  ، قِ  وُّ التَّفَ وَ اعِ  بْدَ اإلِ

ونَ ،  سُ نْدِ هَ مُ ونَ والْ يَّارُ هِ الطَّ يْ دَ لَى يَ لَّمَ عَ عَ نْ تَ مَّ يَاالً ، فَمِ يَاالً وأَجْ جَ أَجْ رَّ خَ

ةُ  قَّ طَنِ . إِنَّ حَ وَ يَاضِ الْ نْ حِ ونَ عَ دافِعُ مُ نْدُ الْ الْجُ يُّونَ ، وَ فِ حَ واألَطِبَّاءُ والصَّ

لُ .  الَ يرُ واإلِجْ دِ هُ التَّقْ وَ بُنَا نَحْ اجِ ظِيمٌ ، فَوَ يْنَا عَ لَ عَ

لَى  نَا عَ عُ جِّ وَ يُشَ هُ رُ . وَ تَذِ عْ نْ يَ مَّ رَ مِ ذْ عُ بَّلُ الْ يتَقَ طِى ، وَ نْ يُخْ مَّ و عَ فُ عْ يَ نَّا، وَ لَى ءُمِ نَا عَ عُ جِّ وَ يُشَ هُ رُ . وَ تَذِ عْ نْ يَ مَّ رَ مِ ذْ عُ بَّلُ الْ يتَقَ طِى ، وَ نْ يُخْ مَّ و عَ فُ عْ يَ نَّا، وَ مِ
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(١)( )يُّ ُ )يُّ ُ ُ ُ بُّورِ يبُ الثَّالِثُ (سَ رِ التَّدْ

نا ؟  لِّمَ عَ بُّ مُ ١ـ لِماذا نُحِ

لِّمِ ؟  عَ مُ وَ الْ بُ النَّاسِ نَحْ اجِ ٢ ـ ما وَ

لِي :  ا يَ ةِ مَ ابِقَ ةِ السَّ طْعَ قِ نَ الْ جُ مِ ٣ ـ أستخرِ

 . ( نْ رِّ (عَ فِ الْجَ رْ ةً بِحَ تَّصلَ ) مُ نْ ةُ (مَ لِمَ ما كَ نْهُ لٍّ مِ ـتَيْنِ فِي كُ لَ مْ  أ ـ جُ

 . ( نْ رِّ (مِ فِ الْجَ رْ ةً بِحَ تَّصلَ ) مُ نْ ةُ (مَ لِمَ ما كَ نْهُ لٍّ مِ تَيْنِ فِي كُ لَ مْ ب ـ جُ

ي أراه .  ذِ لِ الَّ كْ لَى الشَّ تِها عَ بَبَ كِتابَ يِّنُ سَ طَةٌ ، وأُبَ سِّ تَوَ ةٌ مُ زَ مْ ةً بِها هَ لِمَ ج ـ كَ

ي أراه .  ذِ لِ الَّ كْ لَى الشَّ تِها عَ بَبَ كِتابَ يِّنُ سَ ةٌُ ، وأُبَ فَ تَطَرِّ ةٌ مُ زَ مْ ةً بِها هَ لِمَ د ـ كَ

ثُ ؟  دَّ تَحَ نْ تَ مَّ ١ ـ عَ

لْمَ ؟  عِ ذُ الْ نْ نَأخُ مَّ ٢ ـ مِ

يْكَ .  اءَ إِلَ نْ أَسَ مَّ حْ عَ فَ ٣ ـ اِصْ

نْهُ .  هُ عَ يَ اللَّ ضِ طَّلِبِ رَ مُ بْدِ الْ ةُ بْنُ عَ زَ مْ دٍ حَ ةِ أُحُ وَ زْ وا فِي غَ دُ هِ تُشْ نِ اسْ مَّ ٤ ـ مِ

(١) يجيب التالميذ والتلميذات عن األسئلة الواردة في هذا التدريب شفهي�ا.
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( يُ ُ لـِ عُ ( فَصْ ابـِ يبُ الرَّ رِ يُ ُالتَّـدْ لـِ عُ ( فَصْ ابـِ يبُ الرَّ رِ يُ ُُّ ُُ ُالتَّـدْ لـِ عُ ( فَصْ ابـِ يبُ الرَّ رِ ُ ُُّ ُالتَّـدْ

( يُ ُ لـِ يُ ُ( فَصْ لـِ يُ ُُّ ُُ ُ( فَصْ لـِ ُ ُُّ ُ( فَصْ سُ  امِ يبُ الْخَ رِ التَّدْ

نْ إنشائي :  لٍ مِ مَ بَعِ جُ ) فِي أَرْ نْ لَى (مَ ) عَ نْ ) و (عَ نْ رِّ (مِ فَيِ الْجَ رْ لُ حَ أُدْخِ

............................................... -١- ...............................................              ٢ 

............................................... -٣- ...............................................               ٤

لَى  مُ عَ لْزَ يرُ ما يَ لِ التَّالِيَةِ ، وأُغَ مَ ) فِي الْجُ ينَ ذِ ةِ (الَّ لِمَ لَ كَ ) بَدَ نْ ةَ (مَ لِمَ أَضعُ كَ

لِ :  طْرِ األوَّ ثَالِ السَّ مِ

ونَ .  رُ فِ تَغْ يَسْ طِئُونَ فَ نْ يُخْ مَّ هُ عَ وُ اللَّ فُ عْ ونَ .     - يَ رُ فِ تَغْ يَسْ طِئُونَ فَ ينَ يُخْ ذِ نِ الَّ هُ عَ و اللَّ فُ عْ ١- يَ

مْ .                 - .................................................. نَهُ طَ ونَ وَ مُ ـدِ ينَ يَخْ ذِ نَ الَّ نْ مِ ٢- لِنَكُ

مْ .              - .................................................. اتَهِ قَ ونَ أَوْ يِّعُ ينَ يُضَ ذِ نِ الَّ ضْ عَ رِ ٣- أَعْ

.................................................. -                           . هُ ونَ تَّـقُ ينَ يَ ذِ نَ الَّ هُ مِ ـبَّلُ اللَّ تَقَ ٤- يَ

وا .                 - .................................................. ـنـُ يـنَ آمَ ـذِ نِ الَّ عُ الـلَّـهُ عَ افـِ ـدَ ٥- يُ
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يُ ُ لـِ نْزِ ادِسُ ( مَ يبُ السَّ رِ يُ ُالتَّـدْ لـِ نْزِ ادِسُ ( مَ يبُ السَّ رِ يُ ُُّ ُُ ُالتَّـدْ لـِ نْزِ ادِسُ ( مَ يبُ السَّ رِ ُ ُُّ ُالتَّـدْ

( يُ ُ لـِ نْزِ عُ ( مَ ابـِ يبُ السَّ رِ يُ ُالتَّـدْ لـِ نْزِ عُ ( مَ ابـِ يبُ السَّ رِ يُ ُُّ ُُ ُالتَّـدْ لـِ نْزِ عُ ( مَ ابـِ يبُ السَّ رِ ُ ُُّ ُالتَّـدْ

لِ :  طْرِ األوَّ ثَالِ السَّ لَى مِ ةِ التَّالِيَةِ عَ بَ وِ نَ األجْ ابٍ مِ وَ لِّ جَ االً لِكُ ؤَ أَضعُ سُ

اطِ .  ف النَّشَ رِ شْ نْ مُ بَرَ مِ تُ الْخَ عْ مِ بَرَ ؟                            جـ- سَ تَ الْخَ عْ مِ نْ سَ مَّ ١- مِ

دٍ .  مَّ حَ ي مُ نْ أَخِ كِتَابَ مِ يرُ الْ تَعِ أَسْ ٢- ..................................                      جـ- سَ

نْ أَبِي .  مِ مِ جَ عْ مُ ثَ فِي الْ بَحْ تُ الْ لَّمْ عَ ٣- ..................................                     جـ- تَ

بيِر .  ي الكَ نْ أَخِ لُوماتِ مِ عْ مَ هِ الْ ذِ تُ هَ ذْ ٤- ..................................                     جـ- أَخَ

لِ :  طْرِ األوَّ ثَالِ السَّ لَى مِ ةِ التَّالِيَةِ عَ بَ وِ نَ األجْ ابٍ مِ وَ لِّ جَ االً لِكُ ؤَ أَضعُ سُ

الِدٍ .  ي خَ نْ أَخِ ثُ عَ ثُ ؟                                     جـ- أَبْحَ بْحَ نْ تَ مَّ ١- عَ

هُ .  ورَ يضِ لِنَزُ رِ مَ نا الْ نْ عمِّ ألُ عَ ٢- .....................................                جـ- أَسْ

مْ .  هِ رِ أَجْ قِينَ وَ دِّ تَصَ مُ نِ الْ ظُ عَ اعِ وَ ثُ الْ دَّ تَحَ ٣- .....................................                جـ- يَ

غائِبِينَ .  نِ الْ دُ الطُّالبِيُّ عَ شِ رْ مُ أَلَ الْ ٤- .....................................             جـ- سَ
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( يّ ُ ُ
ئـِ الَ ـنُ ( إِمْ يبُ الثَّـامِ رِ التَّدْ

ôr«` nîrdG ≈n∏ nY o¿ ohÉ n©sàdG

 

يْـرِ  ـبِّ الْخَ حُ ـادِ والتَّآلُفِ ، وَ االتِّحَ نِ وَ ـاوُ لَـى التَّعَ هُ عَ اءَ نـَ بْ ـالمُ أَ بِّي اإلسْ ـرَ يُ

جدِ  سْ مَ اتٍ فِي الْ رَّ سَ مَ مْ مٍ خَ وْ لِّ يَ ينَ فِي كُ لِمِ سْ مُ اعُ الْ تِمَ لِكَ اجْ ن ذَ مِ . وَ ينَ ـرِ لِآلخَ

مْ  ابَ منْهُ نْ غَ مَّ مْ عَ هُ الُ ؤَ سُ مْ ، وَ نُهُ اوُ عَ مْ وتَ فُهُ ارُ عَ لِكَ تَ قُ بِذَ قَّ يَتَحَ ةِ ، فَ الَ ألداءِ الصَّ

ق  قَّ تَحَ ما يَ وهُ . كَ حُ ا نَصَ رً صِّ قَ انَ مُ إِنْ كَ وهُ ، وَ ارُ ا زَ ريضً انَ مَ إِنْ كَ الةِ ، فَ نِ الصَّ عَ

جدَ  سْ مَ الْ ونَ  يَؤمُّ نْ  مَّ مِ هُ  لَ هُ  اللَّ بَه  هَ وَ نْ  مَّ مِ هُ  ذُ أَخْ وَ  ، لْمِ  العِ طَلَبُ  مْ  هِ تماعِ بِاجْ

رِ . كْ الةِ والذِّ لِلصَّ
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١)( يّ ُ ُ
ئـِ الَ عُ ( إِمْ يبُ التَّـاسِ رِ التَّدْ

 ΩhtôdG p∂p∏ ne oRÉ n̈ rdnCG

نْ  مَّ عَ هُ ، وَ ةَ لَ ا الَ قِبْلَ مَّ نِي عَ بِرْ نْهُ : أَخْ هُ عَ يَ اللَّ ضِ ةَ رَ يَ اوِ عَ رُ إِلَى مُ يْصَ تَبَ قَ كَ

مْ  يَاءَ لَ ةِ أَشْ نْ ثَالثَ عَ هُ ، وَ بْرُ ارَ بِهِ قَ نْ سَ مَّ عَ هُ ، وَ ةَ لَ يرَ شِ نْ الَ عَ مَّ عَ هُ ، وَ الَ أَبَ لَ

الَ :  قَ ا ، فَ مَ نْهُ هُ عَ يَ اللَّ ضِ بَّاس رَ ةُ بِابْنِ عَ يَ اوِ عَ انَ مُ تَعَ مٍ . . . فَاسْ حِ لَقْ فِي رَ تُخْ

هُ  بْرُ ارَ بِهِ قَ نْ سَ ا مَ أَمَّ ى ، وَ هُ فَعِيسَ نْ الَ أَبَ لَ ا مَ أَمَّ بَةُ ، وَ عْ كَ الْ هُ فَ ةَ لَ ا الَ قِبْلَ ا مَ أَمَّ

؛  مٍ حِ لَقْ فِي رَ مْ تُخْ يَاءَ لَ ةُ أَشْ ا ثَالثَ أَمَّ مُ ، وَ آدَ هُ فَ ةَ لَ يرَ شِ عَ نْ الَ ا مَ أَمَّ يُونُسُ ، وَ فَ

ى . . .(٢). وسَ يَّةُ مُ حَ ودَ ، وَ ةُ ثَمُ اقَ نَ يمَ ، وَ اهِ رَ بْشُ إِبْ فَكَ

(١) تُسمى عالمات الترقيم للتالميذ والتلميذات بالقول مثالً : عالمة حذف ، وذلك ليتدربوا على كتابتها . 
(٢) العقد الفريد جـ٢ ، ص: ٢٠١ (بتصرف) . 
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≥j pô`s£dG t≥` nM

ذُونَ  يُؤْ فَ  ، مِ  دَ قَ الْ ةَ  رَ كُ عِ  ارِ الشَّ فِي  بُونَ  لْعَ يَ ئِهِ  الَ مَ زُ منْ  ةً  اعَ مَ جَ دُ  مَ أَحْ  َأ رَ

سَ أَنَّ النَّبِيَّ  رُ ذا ؟! أَلَمْ نَـدْ ـا هَ طَرِ ، فَقالَ : مَ مْ لِلْخَ هُ سَ ونَ أَنْفُ ضُ رِّ عَ النَّاسَ ويُ

قَـاتِ ! » ؟  ي الطُّـرُ لُوسَ فـِ الْجُ مْ وَ ـاكُ لَّمَ ـ قـالَ : « إِيَّ سَ لَيه وَ هُ عَ لَّى اللَّ ـ صَ

ولُ اللَّه  سُ الَ رَ قَ ثُ فيها . فَ دَّ تَحَ الِسنا بُدٌّ ؛ نَ جَ نْ مَ نا مِ ا لَ ولَ اللَّه مَ سُ وا : يارَ الُ قَ فَ

يقَ  طُوا الطَّرِ أَعْ لِسَ فَ جْ مَ تُم) إِالَّ الْ تَنَعْ يْتُم (أَي امْ بَ ا أَ لَّمَ : « إِذَ سَ لَيه وَ هُ عَ لَّى اللَّ صَ

 : لَّمَ سَ يْه وَ لَ هُ عَ لَّى اللَّ الَ صَ ـولَ اللَّه ؟ قَ سُ يق يا رَ قُّ الطَّرِ ا حَ مَ وا : وَ ـالُ هُ ». قَ قَّ حَ

المِ . . .  »(١) .  دُّ السَّ رَ فُّ األَذَ ، وَ رِ ، وكَ ضُّ البَصَ « غَ

. لِكَ مْ ذَ بِهِ عِ نْ لَ وا عَ فُ قَّ وَ تَ مْ وَ ئِهِ طَ هُ لِخَ ؤُ الَ مَ تَـبَهَ زُ فانْ

(١) متفق عليه ، انظر رياض الصالحين ص٦٤٢ . 
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يْنِ التَّالِيَيْنِ :  الَ ؤَ ن السُّ يبُ عَ ةَ ، وأجِ ابِقَ ةَ السَّ طْعَ قِ ـ أَقـرأُ الْ

دُ ؟  مَ امَ بِهِ أَحْ ي قَ ذِ لُ الَّ مَ عَ ى الْ مَّ ا يُسَ اذَ ١ ـ  مَ

يقِ ؟  ـقُّ الطَّـرِ ا حَ ٢ ـ مَ

ها عِ ، سأذكـرُ ابـِ فِّ الـرَّ ي الصَّ قِيـمِ فـِ ـاتٍ لِلتَّرْ مَ ـالَ ـتُ عَ سْ رَ بَـقَ أَنْ دَ  ـ سَ

ا.  هَ ائِدَ وَ يِّنُ فَ     وأُبَ

ـاتٍ  مَ ـالَ عَ ها  لَ وسأضيفُ   ، ـاتِ  مَ ـالَ عَ الْ بِتلْكَ  بِطٌ  تَ ـرْ مُ مَ  يَـوْ الْ نَا  سَ رْ دَ أن  أالحظُ 

ا .  هَ ائِدَ وَ ةً ، وسأبيِّنُ فَ يدَ دِ جَ

ا  : «مَ دَ مَ لِ أَحْ ـوْ ا ! فِي قَ ذَ كَ ةَ هَ تُـوبَ كْ مَ ةَ األُولَى الْ يدَ ـدِ ـةَ الْجَ مَ ـالَ عَ ـذِ الْ  - لِنَأْخُ

ا  نْظَرً أَ مَ ا رَ مَ نْدَ دَ عِ مَ ة أَحْ شَ هْ نَا بِدَ تْ رَ عَ ـدْ أَشْ قَ يْه ؟ لَ لَ تْنَا عَ لَّ ي دَ ذِ ا الَّ ذا ؟! » فَـمَ هَ

مْ  اكُ ـةِ « إِيَّ يَّ يـرِ ذِ ةِ التَّحْ لَ مْ دَ الْجُ عْ ةَ  بَ مَ الَ عَ هِ الْ ذِ دُ هَ لكَ نَجِ ـذَ كَ ـرِ ، وَ ـاعِ ـشَ ا لِلْمَ ثيرً مُ

فِي  لِّمِ  تَـكَ مُ الْ رِ  أثُّ تَ نْ  انِ عَ بِّـرَ عَ تُ لَـتَانِ  مْ الْجُ اتَانِ  هَ فَ  «  ! قَـاتِ  الطُّرُ فِي  لُوسَ  الْجُ وَ

رِ .  ةَ التَّأثُّ المَ ةُ عَ المَ عَ هِ الْ ذِ ى هَ مَّ ا تُسَ لذَ يرِ ؛ وَ ذِ بِ والتَّحْ جُّ يِ التَّعَ قِفَ وْ مَ
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أكتبُـهـا   ، ـةَ  مَ ـالَ عَ الْ هِ  ـذِ هَ هـا  ـدَ بَعْ ـعُ  تُـوضَ   ـرَ أُخْ ثِلَـةٍ  بِأَمْ آتـي  أن  أستطـيـع 

....................................................................................................  : طِ  النُّقَ كانَ  مَ

.............................................................................................................................

المَ  يْهِ ، أَلَيْسَ كَ لَ لَتْ عَ تَمَ ا اشْ فْ مَ رَّ تَعَ نَ ةِ  «       » وَ مَ الَ عَ هِ الْ ذِ ـ لِنَنْتَقلْ إلَى هَ

اذا أَفادَتْ  يِيرٍ ، فَمَ غْ نَ تَ وْ يْنِهِ دُ وَ بِعَ لَى ، هُ لَّمَ ؟ بَ سَ يْه وَ لَ هُ عَ لَّى اللَّ ولِ اللَّهِ صَ سُ رَ

ةُ ؟  مَ الَ عَ هِ الْ ذِ هَ

نْ  لَّمَ ـ مِ سَ يْهِ وَ لَ هُ عَ لَّى اللَّ هِ ـ صَ ولِ اللَّ سُ المِ رَ دَتْ نَصَّ كَ ـدَّ ةَ حَ مَ ـالَ هِ العَ ذِ إِنَّ هَ

ى  مَّ ا تُسَ ذَ لِ هَ نْ أَجْ يِيرٍ ، مِ غْ هِ دُونَ تَ فِي�ا بِنَصِّ رْ الً حَ لَ نَقْ هُ نُقِ لَى أنَّ لَّتْ عَ دَ هِ ، وَ يْرِ غَ

يصِ .  ةَ التَّنْصِ مَ الَ عَ

إِلَى  (    ) ، أنْظُرُ  انِ  وسَ قَ يَ الْ يصِ ، فَهِ ةَ التَّنْصِ المَ بِهُ عَ تِي تُشْ ةُ الَّ مَ الَ عَ ا الْ أَمَّ ـ 

) ؟  تُمْ تَنَعْ ةَ (أيْ امْ بَارَ يْسَ عِ ما ؟ ألَ يْنَهُ ا بَ اذَ ةِ ، مَ ابِقَ ةِ السَّ طْعَ قِ ينِ فِي الْ سَ وْ قَ قِعِ الْ وْ مَ

يْالَ  يْنِ ؛ لِكَ سَ وْ قَ يْنَ الْ تْ بَ عَ ضِ وُ ) ، وَ يْتُمْ بَ ةِ (أَ لِمَ حٌ لِكَ رْ يَ شَ ا ؟ هِ بْلَهَ ا قَ ا بِمَ تُهَ القَ ا عَ مَ

لَّمَ .  سَ يْهِ وَ لَ هُ عَ لَّى اللَّ ولِ صَ سُ مِ الرَّ الَ تَلِطَ بِكَ تَخْ

المِ  لِ الكَ نْ أَصْ تْ مِ يْسَ تِي لَ لُ الَّ مَ اتُ أوِ الْجُ لِمَ كَ يْنِ الْ سَ ـوْ قَ يْنَ الْ ـعُ بَ ضَ وْ نْ يُ إِذَ

هِ .  يحِ ضِ تَوْ ا وَ بْلَهَ يرِ ما قَ سِ ا أُتِيَ بِها لِتَفْ إِنَّمَ طِهِ ، وَ سَ تْ فِي وَ ضعَ ي وُ الَّذِ
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قِيمِ : ـاتِ التَّـرْ مَ الَ ـنْ عَ مِ

ثْلِ  رٍ ، مِ أَثُّ لَى تَ الةِ عَ لِ الدَّ مَ دَ الْجُ عْ عُ بَ تُوضَ ا  !  ، وَ ذَ كَ تَبُ هَ تُكْ ، وَ رِ ـةُ التَّـأَثُّ مَ الَ ١ - عَ

ا.  مَ هِ يْرِ غَ يرِ وَ ذِ بِ والتَّحْ جُّ التَّعَ

نَ  ـةِ مِ ولَ نْقُ مَ وصِ الْ ونُ للنُّصُ تَكُ ا  «      »  ، وَ ذَ كَ تَبُ هَ تُكْ ، وَ يصِ ـةُ التَّنْصِ مَ الَ ٢ - عَ

 . يِيرٍ غْ في�ا دُونَ تَ رْ الً حَ ر، نَقْ مٍ آخَ الَ ، أَوْ أَيِّ كَ يفِ رِ يثِ الشَّ دِ ، أَوِ الْحَ ريمِ آنِ الْكَ رْ قُ الْ

ا.  بْلَهَ ـا قَ ةُ لِمَ رَ سِّ فَ مُ اظُ الْ فَ ا األَلْ مَ يْنَهُ عُ بَ يُوضَ ا  (   )  ، وَ ذَ كَ تَبانِ هَ كْ يُ ، وَ انِ سَ وْ قَ ٣ - الْ

ا.  فً ذْ مِ حَ الَ لَى أَنَّ فِي الْكَ لَّ عَ أْتِي لِتَدُ تَ ا  ...  ، وَ ذَ كَ تَبُ هَ تُكْ ، وَ فِ ذْ ـةُ الْحَ مَ الَ ٤ - عَ

oè`````à``æ``à`°SCG

يثَ  دِ الْحَ فُ  أَعرِ أنا  ؟  ا  بِهَ ودُ  صُ قْ مَ الْ ا  فَمَ  .  .  . ةِ  مَ الَ عَ الْ هِ  ذِ هَ إِلَى  أتِي  نَ ا  تَامً خِ وَ ـ   

رُ  مْ تَهُ : «واألَ ملَ فُ أَنَّ تَكْ يثِ ، وأَعرِ دِ ة الْحَ ادَّ دْ درستُه فِي مَ قَ ةِ ، فَ طْعَ قِ دَ فِي الْ رَ ي وَ الَّذِ

طِ . . . ،  ـانُ النُّقَ كَ ـا ؟ إِنَّـهُ مَ ـهَ قِعُ ـوْ ـنَ مَ أَيْ » . فَ رِ نْكَ مُ نِ الْ يُ عَ وفِ ، والنَّهْ رُ عْ مَ بِالْ

لِكَ  لِذَ ا؛ وَ فً ذْ مِ حَ الَ لَى أَنَّ فِي الْكَ نَا عَ لُّ دُ ةَ تَ مَ الَ عَ هِ الْ ذِ ولَ : إِنَّ هَ نْ نَستَطِيعُ أَنْ نَقُ إذَ

فِ .  ذْ ةَ الْحَ مَ الَ ى عَ مَّ تُسَ
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( )ـيُّ ُ )ـيُّ ُ ُ ُ هِ فَ لُ  (شَ يبُ األَوَّ رِ ـيّالتَّـدْ هِ فَ لُ  (شَ يبُ األَوَّ رِ ـيّالتَّـدْ

(١) رياض الصاحلني ص ١٤٨.

oäÉ nÑj pQ rósàdG

ا :  هَ دَ ةِ بَعْ ئِلَ نِ األَسْ ةَ التَّالِيَةَ ، ثُمَّ أجيبُ عَ طْعَ قِ أَقـرأُ الْ

 ¿G nƒ n« nërdG oá nª rMnQ

ةٍ  اعَ مَ يلُ أَنْظَارَ جَ مِ هُ الْجَ لُ كْ لَفَتَ شَ ) ، فَ هِ شِّ هِ (عُ رِ كْ نْ وَ ورٍ مِ فُ صْ خُ عُ طَ فَرْ قَ سَ

بُونَ بِهِ ،  لْعَ وهُ يَ طَّفُ هُ ! ثُمَّ تَخَ لَ مَ ا أَجْ انَ اللَّه ! مَ بْحَ وا : سُ الُ قَ الِ ، فَ نَ األطْفَ مِ

ال :  قَ لٌ فَ جُ مْ رَ هُ اءَ لِكَ جَ ذَ مْ كَ ا هُ يْنَمَ بَ يْهِ ، وَ لَ ا عَ فً وْ مْ خَ هُ لَ وْ فُ حَ فْرِ رَ هُ تُ أمُّ وَ

وهُ  مُ حَ ! ارْ ةَ اللَّهِ وبَ قُ وا عُ رُ ذَ ؟ احْ عِيفَ ا الطَّائِرَ الضَّ ذَ بُونَ هَ ذِّ عَ ! لِمَ تُ اهُ فَ ا أَسَ وَ

ولُ اللَّه  سُ الَ رَ دْ قَ قَ هُ ، فَ مُ اللَّ كُ مَ حَ ليَرْ هُ ، وَ ئِنَّ أمُّ هِ ، لِتَطْمَ رِ كْ وهُ إِلَى وَ عُ جِ أَرْ وَ

م ثُمَّ  هُ بِيرُ هُ كَ ذَ أَخَ مْ . . . » (١) فَ حَ رْ مْ الَ يُ حَ رْ نْ الَ يَ لَّمَ : «مَ سَ يْه وَ لَ هُ عَ لَّى اللَّ صَ

هِ .  رِ كْ خَ إِلَى وَ رْ فَ ادَ الْ أَعَ ا وَ لَّمً قَى سُ رَ
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( )ـيُّ ُ )ـيُّ ُ ُ ُ هِ فَ ـيّ (شَ هِ فَ ـيّ (شَ ي يب الثَّـانـِ رِ التَّـدْ

يرِ .  غِ خ الصَّ رْ فَ الِ بالْ عِبِ األَطْفَ ١ـ  أَذكرُ رأيي فِي لَ

رٍ .  أثُّ ما عالمتي تَ هُ دَ ـتَيْنِ ، وأَضعُ بَعْ لَ مْ ةِ جُ طْعَ قِ نَ الْ ٢ ـ  أَستخرجُ مِ

يصٍ .  نْصِ ة تَ مَ الَ طَ عَ سَ تْ وَ قَعَ ةً وَ لَ مَ ٣ ـ  أَستخرجُ جُ

مْ . . . » ؟  حَ رْ مْ الَ يُ حَ رْ نْ الَ يَ لِهِ : «مَ وْ طُ فِي قَ لُّ النُقَ المَ تَدُ ٤ ـ  عَ

ةِ . ابِقَ ةِ السَّ طْعَ قِ ل الْ الَ نْ خِ عنْى مِ مَ فْتُ الْ رَ حُ كيف عَ ضِّ هِ) وأُوَ رِ كْ نَى (وَ عْ ٥ ـ  أَذكرُ مَ

ا :  هَ دَ تِي بَعْ ةِ الَّ ئِلَ نِ األَسْ ةَ التَّالِيَةَ ، ثُمَّ أُجيبُ عَ طْعَ قِ أَقـرأُ الْ

 oá`` ne nÓ``s°ùdG »``ufnCÉ`sàdG » pa

ثَ أَحدُ  دَّ ةُ » ، تَحَ ةِ النَّدامَ لَ جَ عَ ةُ وفِي الْ المَ ةُ : « فِي التَّأنِّي السَّ مَ كْ ولُ الْحِ قُ تَ

ياعِ  ئْتُ بِضَ ما فُوجِ ي بِها عنْدَ تِناعِ دادَ اقْ دَ ازْ ال : قَ قَ ذه الْحكمةِ فَ الطُّالبِ عن هَ

تِّشُ  أُفَ نْتُ  يْنَما كُ بَ ئِي . وَ الَ مَ عَ زُ ثِيالً مَ هُ مَ لَ أَرَ  مْ  لَ ي  ذِ الَّ يَّزِ  مَ مُ الْ يدِ  دِ الْجَ ي  لَمِ قَ

تُ فِيهِ  رْ جَ انْفَ لِ ، فَ زِ األوَّ كَ رْ مَ لَى الْ نافِسِ لِي عَ مُ يلِي الْ مِ عَ زَ هُ مَ حُ مَ ا بِي أَلْ نْهُ إِذَ عَ

ي ؟!  لَمِ قُ قَ رِ يْفَ تَسْ كَ ! كَ يَاءَ ا أَقَلَّ حَ هُ : مَ بًا أقُولُ لَ غاضِ
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( )يُّ ُ )يُّ ُ ُ ُ بُّورِ يبُ الثَّالِثُ (سَ رِ التَّـدْ

تُ كِتابِي  تَحْ ما فَ نْدَ عِ ي ، وَ دِ عَ قْ تُ إِلَى مَ ـدْ عُ لِّمُ ، وَ عَ مُ لَ الْ ظَةِ دَخَ فِي تِلْكَ اللَّحْ وَ
ي قائِالً : « فِي التَّأنِّي  سِ بْتُ نَفْ عاتَ مِ وَ ةَ النَّدَ ارَ رَ قْتُ مَ طِهِ ، فَذُ سَ ي فِي وَ لَمِ تُ قَ دْ جَ وَ

يْهِ .  تَذرُ إِلَ ي أَعْ يقِ دِ لَى صَ بَلْتُ عَ ةِ أَقْ صَّ تِهاءِ الْحِ دَ انْ عْ بَ ةُ . . . » ، وَ المَ السَّ
ةِ ؟  صَّ قِ لَة فِي الْ جَ عَ ةُ الْ انَتْ نَتيجَ ا كَ اذَ ١ ـ مَ

أتِي :  ة ما يَ صَّ قِ نَ الْ ٢ ـ أَستخرجُ مِ
يصٍ .  نْصِ ةِ تَ المَ طَ عَ سَ تْ وَ قَعَ ةً وَ لَ مْ أ ـ جُ

رِ .  لَى التَّأثُّ لُّ عَ ةً تَدُ لَ مْ ب ـ جُ
يَّةً .  هامِ تِفْ ةً اسْ لَ مْ ج ـ جُ

نْهُ .  فَ مِ ذِ ا حُ د ـ نَص�

يْرٍ» (١) .  أتِي إِالَّ بِخَ ياءُ الَ يَ لَّمَ : « الْحَ سَ يْه وَ لَ هُ عَ لَّى اللَّ الَ صَ ١ ـ قَ

الةَ !  الةَ الصَّ ٢ ـ الصَّ

انُ . . .  ازَ جَ امُ ، وَ مَّ ةُ ، والدَّ دَّ ةِ : جِ لَكَ مْ مَ انِئُ الْ وَ بتْنِي مَ جَ انُ . . . ٣ـ أَعْ ازَ جَ امُ ، وَ مَّ ةُ ، والدَّ دَّ ةِ : جِ لَكَ مْ مَ انِئُ الْ وَ بتْنِي مَ جَ انُ . . . ٣ـ أَعْ ازَ جَ امُ ، وَ مَّ ةُ ، والدَّ دَّ ةِ : جِ لَكَ مْ مَ انِئُ الْ وَ بتْنِي مَ جَ ـ أَعْ

حٌ ) . لَجُ ( واضِ قُّ أَبْ ٤ ـ الْحَ

(١) مختصر صحيح البخاري ، ص٤٧٠ . 
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( يُ ُ لـِ عُ ( فَصْ ابـِ يبُ الرَّ رِ يُ ُالتَّـدْ لـِ عُ ( فَصْ ابـِ يبُ الرَّ رِ يُ ُُّ ُُ ُالتَّـدْ لـِ عُ ( فَصْ ابـِ يبُ الرَّ رِ ُ ُُّ ُالتَّـدْ

( يُ ُ لـِ سُ ( فَصْ امِ يبُ الْخَ رِ يُ ُالتَّدْ لـِ سُ ( فَصْ امِ يبُ الْخَ رِ يُ ُُّ ُُ ُالتَّدْ لـِ سُ ( فَصْ امِ يبُ الْخَ رِ ُ ُُّ ُالتَّدْ

هِ  ذِ نْ هَ بُهـا مِ نـاسِ بَـاراتِ التَّالِيَـةِ ما يُ عِ ي الْ تِ فـِ تَطِيـالَ سْ مُ ـلَ الْ اخِ أَضعُ دَ

اتِ [ . ؟ ( ) ! ] : مَ الَ عَ الْ

ينَ  بِينَ الظَّالِمِ تَصِ غْ مُ نَ الْ سَ مِ دْ قُ رِ الْ رِّ اهُ        حَ بَّ ١ ـ  رَ

ةِ  وديَّ عُ بيَّةِ السُّ رَ عَ ةِ الْ لَكَ مْ مَ ولُ       في الْ بِتْرُ طُ        الْ فَ النِّفْ تُشِ تَى اكْ ٢ ـ  مَ

. اةٌ نْجَ قُ مَ دْ ٣ ـ الصِّ

ينَ  بِينَ الظَّالِمِ تَصِ غْ مُ نَ الْ سَ مِ دْ قُ رِ الْ رِّ اهُ        حَ بَّ ينَ  ـ  رَ بِينَ الظَّالِمِ تَصِ غْ مُ نَ الْ سَ مِ دْ قُ رِ الْ رِّ اهُ        حَ بَّ  ـ  رَ

ةِ  وديَّ عُ بيَّةِ السُّ رَ عَ ةِ الْ لَكَ مْ مَ ولُ       في الْ بِتْرُ طُ        الْ فَ النِّفْ تُشِ تَى اكْ ةِ  ـ  مَ وديَّ عُ بيَّةِ السُّ رَ عَ ةِ الْ لَكَ مْ مَ ولُ       في الْ بِتْرُ طُ        الْ فَ النِّفْ تُشِ تَى اكْ ةِ  ـ  مَ وديَّ عُ بيَّةِ السُّ رَ عَ ةِ الْ لَكَ مْ مَ ولُ       في الْ بِتْرُ طُ        الْ فَ النِّفْ تُشِ تَى اكْ  ـ  مَ

هِ  ـذِ ـنْ هَ بُهـا مِ ـنـاسِ يَـةِ مـا يُ اتِ التَّـالـِ ـبَـارَ عِ ي الْ تِ فـِ تَطِـيـالَ سْ مُ ـلَ الْ ـعُ داخِ أَضَ

الماتِ [ ( )   «      »   . . .  !  ،   : ] : عَ الْ

ثَ  دَّ نافِقِ ثَالثٌ         إِذا حَ مُ ةُ الْ لَّمَ :          آيَ سَ يْهِ وَ لَ هُ عَ لَّى اللَّ ولُ صَ سُ الَ الرَّ ١ ـ قَ

انَ (١)           .  نَ خَ تُمِ إِذا اؤْ لَفَ ، وَ دَ أَخْ عَ ا وَ إِذَ بَ ، وَ ذَ كَ

طَرِ           .  مَ دَ الْ عْ اءَ بَ رَ حْ ملَ الصَّ ا أَجْ ٢ ـ مَ

ثَ  دَّ نافِقِ ثَالثٌ         إِذا حَ مُ ةُ الْ لَّمَ :          آيَ سَ يْهِ وَ لَ هُ عَ لَّى اللَّ ولُ صَ سُ الَ الرَّ ثَ  ـ قَ دَّ نافِقِ ثَالثٌ         إِذا حَ مُ ةُ الْ لَّمَ :          آيَ سَ يْهِ وَ لَ هُ عَ لَّى اللَّ ولُ صَ سُ الَ الرَّ  ـ قَ

 .           

طَرِ           .  مَ دَ الْ عْ اءَ بَ رَ حْ ملَ الصَّ ا أَجْ  ـ مَ

(١) مختصر صحيح البخاري ، ص: ٣١ . 
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( يُ ُ لـِ نْزِ ادِسُ ( مَ يبُ السَّ رِ يُ ُالتَّـدْ لـِ نْزِ ادِسُ ( مَ يبُ السَّ رِ يُ ُُّ ُُ ُالتَّـدْ لـِ نْزِ ادِسُ ( مَ يبُ السَّ رِ ُ ُُّ ُالتَّـدْ

 ، ةَ  نانَ الشِّ وَ  ، مَ  لَ الدِّ  : ةً  ثيرَ كَ كَ  ارِ عَ مَ ـ  هُ  اللَّ هُ  حمَ رَ ـ  يزِ  زِ عَ الْ بْدُ عَ لكُ  مَ الْ اضَ  خَ ـ    ٣

نَّا        هَ ةَ مُ ضَ وْ رَ وَ

اءُ           .  مَ لُوها الْ عْ يَ ةُ التِي الَ عَ فِ تَ ضُ الْمرْ بَى          األَرْ يْلُ الزُّ لَغَ السَّ ٤ ـ  بَ

نَّا        هَ ةَ مُ ضَ وْ رَ وَ

اءُ           .  مَ لُوها الْ عْ يَ ةُ التِي الَ عَ فِ تَ ضُ الْمرْ بَى          األَرْ يْلُ الزُّ لَغَ السَّ اءُ           .  ـ  بَ مَ لُوها الْ عْ يَ ةُ التِي الَ عَ فِ تَ ضُ الْمرْ بَى          األَرْ يْلُ الزُّ لَغَ السَّ  ـ  بَ

بَاراتِ التَّالِيَةِ : عِ تِ فِي الْ تَطِيالَ سْ مُ لَ الْ بَةَ داخِ ناسِ مُ قيمِ الْ الماتِ التَّرْ أَضعُ عَ

ةِ       الَ وعَ فِي الصَّ شُ ذَّ الْخُ ١ ـ ما أَلَ

وٌّ  ـدُ ارَ عَ هُ :         إِنَّ النـَّ ـنـْ هُ عَ يَ اللَّ ضِ طَّـابِ رَ ــرُ بْنُ الْخَ ــمَ ــالَ عُ ٢ ـ قَ

وها          .   رُ ذَ فَاحْ

ثَرَ  يُّ         أَكْ سِ وْ ـرٍ الدَّ خْ ـنِ بْنُ صَ مَ حْ بْـدُ الرَّ ةَ        عَ ـرَ يْ رَ دُّ أبُـو هُ عَ ٣ ـ يُ

يثِ .  دِ ةً لِلْحَ ايَ ةِ روَ ابَ حَ الصَّ

يْه  لَ هُ عَ لَّى اللَّ هِ ـ صَ ولُ اللَّ سُ يِّرَ رَ ا خُ ا : « مَ نْهَ هُ عَ يَ اللَّ ضِ ةُ رَ ٤ ـ قالَتْ عائِشَ

ما (١) »  هُ رَ ذَ أَيْسَ نِ قَطُّ إِالَّ أَخَ يْ رَ يْنَ أَمْ لَّمَ ـ بَ سَ وَ

وٌّ  ـدُ ارَ عَ هُ :         إِنَّ النـَّ ـنـْ هُ عَ يَ اللَّ ضِ طَّـابِ رَ ــرُ بْنُ الْخَ ــمَ ــالَ عُ  ـ قَ

وها          .   رُ ذَ فَاحْ

ثَرَ  يُّ         أَكْ سِ وْ ـرٍ الدَّ خْ ـنِ بْنُ صَ مَ حْ بْـدُ الرَّ ةَ        عَ ـرَ يْ رَ دُّ أبُـو هُ عَ ثَرَ  ـ يُ يُّ         أَكْ سِ وْ ـرٍ الدَّ خْ ـنِ بْنُ صَ مَ حْ بْـدُ الرَّ ةَ        عَ ـرَ يْ رَ دُّ أبُـو هُ عَ  ـ يُ

 « 

(١) متفق عليه . انظر رياض الصالحين ص٢٩٢ . 

ةِ       الَ وعَ فِي الصَّ شُ ذَّ الْخُ  ـ ما أَلَ
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( يُ ُ لـِ نْزِ عُ ( مَ ابـِ يبُ السَّ رِ يُ ُالتَّـدْ لـِ نْزِ عُ ( مَ ابـِ يبُ السَّ رِ يُ ُُّ ُُ ُالتَّـدْ لـِ نْزِ عُ ( مَ ابـِ يبُ السَّ رِ ُ ُُّ ُالتَّـدْ

أتِي :  قِيمِ فِيما يَ ةَ التَّرْ المَ بُ عَ ناسِ اغاتِ بِما يُ رَ فَ أَمألُ الْ

١ ـ .................................................................................... !

٢ ـ .................................................................................... ؟ 

لَّمَ : « ..................................... »  .  سَ يْهِ وَ لَ هُ عَ لَّى اللَّ ولُ اللَّهِ صَ سُ ٣ ـ قالَ رَ

٤ ـ .......................................................... : ...............................................  . 

٥ ـ ................................... ، ................................... ، ...................................  . 

٦ ـ ........................................................................ ( ................................. )  . 

٧ ـ .....................................................................................................  .
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١)( يّ ُ ُ
ئـِ الَ ـنُ ( إِمْ يبُ الثَّـامِ رِ التَّدْ

ــالُ  ــمَ لَّـمَ : « إِنَّمــا األعْ سَ يْـهِ وَ لَ هُ عَ لَّـى اللَّ سـُولُ اللَّـه صَ ١ ـ  قـالَ رَ

بِالنِّيَّاتِ (٢) . . . . ». 

ينَ .  لِمِ سْ مُ ة الْ ئدَ  أَفْ وَ هْ ) مَ ةُ مَ رَّ كَ مُ ةُ الْ كَّ  (مَ رَ قُ ٢ ـ  أُمُّ الْ

ةَ ! فَ رَ ينَ فِي يَومِ عَ لِمِ سْ مُ تِماعَ الْ ظَمَ اجْ ا أَعْ ٣ ـ  مَ

ـلِيـسِ  ـثَـلُ الْجَ ـا مَ لَّـمَ : « إِنَّمَ يْـهِ وسَ لَ لَّـى اللَّـهُ عَ ـولُ اللَّـهِ صَ سُ ٤ـ   قـالَ رَ

كِيرِ (٣) . . . »  .  كِ ونافِخِ الْ سْ مِ لِ الْ امِ حَ وءِ كَ لِيسِ السُّ حِ والْجَ ـالـِ الصَّ

يبَةَ !  غِ اكَ والْ ٥ ـ  إِيَّ

ةِ  يـرَ ـزِ ـرِ الْجَ ـقْ ـدِ صَ لَى يَ ـةِ عَ وديَّ عُ يَّـةِ السُّ بـِ ـرَ عَ ةِ الْ لكَ مْ مَ ـيـدُ الْ حِ ٦ـ   تَـمَّ تَوْ

ةِ .  رَ جْ هِ نَ الْ ينَ مِ سِ مْ خَ  وَ دَ إِحْ ئَةٍ وَ ثَالثِ مِ نَةَ أَلْفٍ وَ ) سَ يزِ زِ عَ بْدِ الْ لِكِ عَ مَ (الْ

قاتِي ! تُ أَوْ يَّعْ يْتَني ما ضَ يطِي ! يا لَ رِ فْ لَى تَ تا عَ رَ سْ ٧ ـ  يا حَ

دِ » .  غَ مِ إِلَى الْ يَوْ لَ الْ مَ لْ عَ جِّ ةِ : « الَ تُؤَ مَ كْ اءَ فِي الْحِ ٨ ـ  جَ

بُ التالميذ والتلميذات على كتابة جميع عالمات الترقيم في األمثلة .  (١) يُدرَّ
(٢) مختصر صحيح البخاري ، ص: ٢١ . 

(٣) متفق عليه ، انظر رياض الصالحين ص: ١٧٧ . 
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١)( يّ ُ ُ
ئـِ الَ ـعُ ( إِمْ يبُ التَّاسِ رِ التَّدْ

 ± rƒ nY oø rH ø nª rMsôdG oó rÑ nY

لَمَ  أسْ ا  مَّ لَ وَ  ، و  رٍ مْ عَ بْدَ  عَ لِيَّة  الْجاهِ فِي  فٍ  وْ عَ بْنِ  نِ  مَ حْ الرَّ بْدِ  عَ مُ  اسْ انَ  كَ

ينَ  ابقِ السَّ نَ  مِ انَ  كَ ، وَ ن  مَ حْ الرَّ بدَ  ـ عَ لمَ  سَ يْهِ وَ لَ هُ عَ اللَّ لَّى  ولُ ـ صَ سُ الرَّ اهُ  عَ دَ

ةِ  رَ شَ دُ العَ وَ أَحَ هُ يْنِ اثنَيْنِ ، وَ مَ ) بِيَوْ يق (أَبي بَكرْ دِ دَ الصِّ لَمَ بَعْ الم؛ أسْ إِلى اإلِسْ

نَّةِ .  ينَ بِالْجَ رِ بَشَّ مُ الْ

لَّى  ولُ صَ سُ هُ الرَّ عا لَ هِ ، دَ بِيلِ اللَّ ةٍ تُقاتِلُ فِي سَ يَّ رِ يزِ سَ هِ قَ لِتَجْ دَّ ما تَصَ نْدَ عِ وَ

هُ لَكَ فِيما  كَ اللَّ ارَ طَيْتَ ! وبَ هُ لَكَ فِيما أعْ لهِ : « بَاركَ اللَّ وْ لَّمَ بِقَ سَ يْه وَ لَ هُ عَ اللَّ

ينَ (٢) .  لِمِ سْ مُ ياءِ الْ رِ نْ أَثْ بَحَ مِ أَصْ ! » ، فَ تَ كْ سَ أمْ

ب التالميذ والتلميذات على كتابة عالمات الترقيم في القطعة ، وتحدد مواضعها لهم .  (١) يدرَّ
(٢) صور من حياة الصحابة ، ص: ٢٠ وما بعدها (بتصرف) . 
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هُ ابُ وَ صَ طَأِ  ثَالُ الْخَ مِ طَأِ عُ الْخَ نَوْ ةُ ارَ هَ الْمَ

هُ كِتَابُ ةُ  كِتَابُ عِ  ضْ بِوَ بوطَةً  رْ مَ اءً  تَ تُها  كِتابَ

قَها. طِ فَوْ النُّقَ

فِي  اءِ  هَ الْ ةُ  كِتَابَ
رِ الكلمةِ آخِ

ثيرُ  كَ

ا  دً دَ عَ

ماءً

ن ثيرُ  كَ

دً دَ عَ

ا ماءً

ين نُونًا. ةُ التَّنْوِ  كِتَابَ

تْحِ . فَ ينِ الْ نْوِ كُ أَلِفِ تَ  تَرْ

ا. هَ عِ ضِ وْ يْرِ مَ ينِ فِي غَ ةُ أَلِفِ التَّنْوِ ادَ يَ زِ

ينُ   التَّنْوِ

فُ قْ السَّ فُ   قْ اسَّ يَّةِ .  سِ مْ ةِ (ال) الشَّ مُ كِتَابَ دَ عَ يَّة  سِ مْ ) الشَّ (الْ

ةُ الَ  الصَّ

يرُ مِ الضَّ

لِم سْ مُ

ءُ يْ  شَ

فُ ظَرْ

يدُ عِ سَ

سُ  مْ شَ

ةُ  ـالَ الصَّ

يرُ  ـمِ الضَّ

ـ   م سْ مُ

ءُ  ايْ شَ

فُ ضـرْ

يدُ  عِ سَ

سُ مْ شَ

اد . اد أوِ الضَّ اطُ سنِّ الصَّ قَ إسْ

ةِ . لِمَ كَ نٍّ فِي الْ ةُ سِ ادَ يَ زِ

ينِ نَ السِّ نٍّ مِ اطُ سِ قَ إِسْ

ينِ . أَو الشِّ

فِ  رْ مُ الْحَ سْ رَ
ةٍ يحَ حِ ةٍ صَ ورَ بِصُ

ثيرُ  ثيرُ ُكَ كَ

ءُ  ايْ ءُ ُشَ ايْ ُشَ ءُ يْ ُ شَ ءُ يْ  شَ

ُ فُ ُظَرْ فُ ظَرْ

يدُ ُ عِ يدُ ُسَ عِ ُسَ يدُ عِ ُسَ يدُ عِ سَ

ُ سُ مْ ُشَ سُ مْ سُ شَ مْ سُ ُشَ مْ شَ

يرُ  ـمِ يرُ الضَّ ـمِ يرُ الضَّ ـمِ الضَّ

ةُ  ـالَ الصَّ

فُ ط فُ طضـرْ ُضـرْ فُ ُضـرْ فُ ضـرْ

يدُ  عِ سَ

سُ مْ شَ

ءُ  ايْ شَ

ـ   م سْ ـ   ملمُ سْ ـ   ممُ سْ ـ   ممُ سْ ـ   ملمُ سْ مُ
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هُ ابُ وَ صَ طَأِ  ثَالُ الْخَ مِ طَأِ عُ الْخَ نَوْ ةُ ارَ هَ الْمَ

رُ مَ القَ فَ

سُ مْ فالشَّ

رُ مَ فالقَ

سِ  مْ بالشَّ

رُ مَ لْقَ فَ

سُ مْ فَشَّ

رُ مَ فا القَ
سِ مْ  باالشَّ

ةِ . يَّ رِ مَ قَ ) الْ اطُ أَلِفِ (الْ قَ  إِسْ

ا. لِّهَ سيَّة كُ مْ ) الشَّ اطُ (الْ قَ إِسْ

فِ  رْ الْحَ ) وَ يْنَ (الْ ةُ أَلِفٍ بَ ادَ يَ زِ

بْلَها . ي قَ ذِ الَّ

وفِ  رُ ولُ حُ دُخُ
رِّ  طْفِ أَوِ الْجَ عَ الْ

سيَّةِ  مْ ) الشَّ لَى (الْ عَ
ةِ يَّ رِ مَ قَ أَوِ الْ

الِي العَ

تَى لَى ـ فَ  عَ

الِى العَ

تَي  لَي ـ فَ عَ

فةِ .  تَطَرِّ مُ ياءِ الْ يطِ الْ نْقِ كُ تَ  تَرْ

تِي يطُ األَلِفِ الَّ نْقِ  تَ

يَاءِ . ةِ الْ ورَ لَى صُ  عَ

يَاءِ  يْنَ الْ ييزُ بَ التَّمْ

األَلِفِ  فَة وَ تَطَرِّ مُ الْ

يَاءِ  ة الْ ورَ لَى صُ التي عَ

ةُ ورَ رُ الضَّ

ضُ رِ عْ يَ

ةُ  ورَ الظَّرُ

ظُ رِ عْ يَ

 . ادِ ظَاءً ةُ الضَّ كتَابَ ادِ  الضَّ يْنَ  بَ يِيزُ  التَّمْ

الظَّاءِ  وَ

رَ  فَ تَغْ اسْ وَ

تُبْ  اُكْ
رَ فَ تَغْ سْ وَ

تُبْ أُكْ

لِ . صْ وَ ةِ الْ زَ مْ اطُ هَ قَ إِسْ

ةَ قَطْعٍِ . زَ مْ ا هَ تُهَ كِتَابَ

لِ صْ وَ ةُ الْ زَ مْ هَ

رُ مَ أَحْ رُ مَ الً . اَحْ صْ طْعِ وَ قَ ةِ الْ زَ مْ ةُ هَ كِتَابَ طْعِ  قَ ةُ الْ زَ مْ هَ

و رُ مْ رُ عَ مْ عَ اوِ  وَ الْ دُونَ  و)  رٍ مْ (عَ ةُ  كتَابَ

ةِ . ائدَ الزَّ

و) رٍ مْ اوُ (عَ ُوَ رُ مْ ُعَ رُ مْ وُعَ رُ مْ وُ عَ رُ مْ  عَ
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هُ ابُ وَ صَ طَأِ  ثَالُ الْخَ مِ طَأِ عُ الْخَ نَوْ ةُ ارَ هَ الْمَ

وا مُ فَهِ

ةِ سَ رَ دْ مَ و الْ لِّمُ عَ مُ
هُ بَّ دُ رَ مَ و أَحْ جُ رْ يَ

و مُ فَهِ

ةِ  سَ رَ دْ مَ وا الْ لِّمُ عَ مُ
هُ بَّ دُ رَ مَ وا أَحْ جُ رْ يَ

ة األَلِفِ ادَ يَ كُ زِ تَرْ
ةِ . اعَ مَ اوِ الْجَ دَ وَ  بَعْ

ةِ اعَ مَ اوِ الْجَ ةُ أَلِفِ وَ ادَ يَ زِ
ا . هَ عِ ضِ وْ يْرِ مَ  فِي غَ

ةِ  اعَ مَ اوِ الْجَ أَلِفُ وَ

هِ اللَّ بْدِ دُ بْنُ عَ مَّ حَ مُ

هِ اللَّ بْدِ اءَ ابْنُ عَ جَ

اللَّهِ  بْدِ دُ ابْنُ عَ مَّ حَ  مُ

هِ  اللَّ بْدِ اءَ بْنُ عَ جَ

( ةِ (ابْنٍ زَ مْ بَاتُ هَ  إِثْ
يْنَ . لَمَ يْنَ عَ بَ

( ةِ (ابْنٍ زَ مْ فُ هَ ذْ حَ
ا . هَ عِ ضِ وْ يْر مَ  في غَ

ة (ابْن)  لِمَ ةُ كَ كِتَابَ

لَكِنَّ 
لِكَ ذَ
ا ذَ هَ

ءِ الَ ؤُ هَ

كِنَّ الَ
الِكَ ذَ
ا اذَ هَ

ءِ الَ اؤُ هَ

طِ سَ بَاتُ األَلِفِ فِي وَ  إِثْ
اتِ . لِمَ كَ تلْكَ الْ

اتِ لِمَ كَ ةُ الْ كتَابَ
لِكَ ـ (لَكِنَّ ـ ذَ
 ( ءِ الَ ؤُ ا ـ هَ ذَ هَ

لَ اءَ فَ دِّبُ ـ تَ ؤَ  يُ

ةٌ ـَ أَل سْ مَ

اأَلَ  فَ أدِّبُ ـ تَ يُ

ئَلَـةٌ سْ  مَ

يْر ا في غَ تُهَ كتَابَ

ةِ . يحَ حِ تِها الصَّ ورَ صُ

طَةُ  سِّ تَوَ مُ ةُ الْ زَ مْ هَ الْ

ءٌ يْ شَ

ئُ ارِ طَوَ

ىءٌ   شَ

يءُ  طَوارِ

يْرِ تُها في غَ كتابَ

ةِ . يحَ حِ تِها الصَّ ورَ صُ

ةُ  فَ تَطَرِّ مُ ةُ الْ زَ مْ هَ الْ

ئُءُ ارِ ئُءُطَوَ ارِ طَوَ
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هُ ابُ وَ صَ طَأِ  ثَالُ الْخَ مِ طَأِ عُ الْخَ نَوْ ةُ ارَ هَ الْمَ

تَ ؟  رْ أَخَّ لِمَ تَ تَ ؟ رْ أَخَّ ا تَ لِمَ ا . هَ إِثبات أَلِفِ يَّةُ امِ هَ تِفْ ا) االسْ (مَ
فِ رْ ة بِحَ بُوقَ سْ المَ

ـرٍّ  جَ
نْ مَّ مِ

نْ  مَّ  عَ
نْ نْ مَ مِ

نْ  نْ مَ عَ

 ( نْ ) أَو (عَ نْ لُ (مِ فَصْ

لَى نْد دخولِها عَ عِ

 . ( نْ (مَ

( نْ ل (مِ صْ وَ

 ( نْ ) بـ (مَ نْ وَ (عَ
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© » ®
(1)

pásj pO rô nØrdG pAÉ n£ rNnC’G pÖj pƒ r°ü nJ o∫ nh ró nL

لِ التَالِي : وَ دْ ئيَّـةَ فِي الْجَ ـالَ مْ طَاءَ اإلِ أسجلُ األَخْ

ابُ وَ الصَّ طَأُ الْخَ ئِيّةُ الَ ةُ اإلِمْ هارَ الْمَ

(١) يسجل التلميذ والتلميذة أخطاءهما اإلمالئية التي يقعان فيها في الكراسة من أول الفصل الدراسي . 
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ابُ وَ الصَّ طَأُ الْخَ ئِيّةُ الَ ةُ اإلِمْ هارَ الْمَ
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لُ يــبُ األَوَّ رِ الـتَّـدْ

(مــا)  لَى  عَ  ( مـن  ـ   ـنْ   عَ ـ   ـ  بِ   فِي   ـ   لِ    )  : ـرِّ  الْجَ وفَ  ـرُ حُ أُدخلُ 

ي :  أتـِ ا يَ مَّ بِ مِ منَاسِ كانِ الْ مَ هـا فِي الْ عُ ، ثُـمَّ أَضَ يَّـةِ هـامِ تِفْ االسْ

ةَ ؟  ازَ يْتَ اإلجَ ١ـ ................................. قَضَ

ثُ ؟  بْحَ ٢ ـ ................................. تَ

مْتَ ؟  ٣ ـ ................................. نَدِ

يم ؟  رِ آنَ الكَ رْ قُ ٤ ـ ................................. تبدأ عند قراءة الْ

ا ؟  عً رِ سْ ئْتَ مُ ٥ ـ ................................. جِ
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ي يب الثَّـانـِ رِ التَّـدْ

ـانِ  كَ مَ الْ فِي  مـا  عهُ أضَ ثُـمَّ   ،  ( ـنْ  مَ  ) لَى  عَ  ( نْ عَ ـ  نْ  (مِ ـرِّ  الْجَ فَـي  ـرْ حَ أُدخـلُ 

ـلِ التَّالِيَـةِ :  مَ ـنَ الْجُ بِ مِ اسِ نـَ مُ الْ

يِّبَةَ ؟  ةَ الطَّ هِ التِّالوَ ذِ تَ هَ لَّمْ عَ ١ ـ ...................... تَ

ضْ ...................... يُسيءُ األَدَبَ .  رِ ٢ ـ أَعْ

نَةَ ١٣٦٤هـ .  بِيَّةِ سَ رَ عَ لِ الْ وَ ةَ الدُّ امعَ سَ جَ ةُ ...................... أَسَّ لَكَ مْ مَ ٣ ـ الْ

ثُ ؟  دَّ تَحَ ٤ ـ ...................... تَ

ةً .  فَ رِ عْ مَ ةً وَ بْرَ نا خِ وقُ فُ لَّمْ ...................... يَ ٥ ـ لِنَتَعَ



64

( )يُّ ُ )يُّ ُ ُ ُ بُّورِ يبُ الثَّالِثُ (سَ رِ التَّـدْ

( يّ ُ ُ
ئـِ الَ عُ ( إِمْ ابـِ يبُ الـرَّ رِ التَّدْ

ها .  ةِ لَ دَ دَّ حَ مُ قاتِ الْ وْ لَواتِ فِي األَ الِ أَداءُ الصَّ مَ لِ األَعْ نْ أَفْضَ ١ ـ مِ

 ، تِ  امِ الصَّ بْنُ  ةُ  بادَ عُ وَ  ، طَّلبِ  مُ الْ بْدِ  عَ بْنُ  ةُ  زَ مْ : حَ امِ  كِرَ الْ ةِ  ابَ حَ الصَّ نَ  مِ ـ   ٢

مْ .  نْهُ هُ عَ يَ اللَّ ضِ يدٍ ، رَ ةُ بْنُ زَ أُسامَ وَ

راتِ .  فُ ةَ والْ لَ ا دِجْ رَ عِراقِ نَهْ ي فِي الْ رِ ةً .          ٤ ـ يَجْ ظِيمَ بَّةً عَ حَ بُّهُ مَ طَنِي أُحِ ٣ ـ وَ

 Ω nó` nî`rdG oá`n∏` neÉ`© oe

 - لَّمَ  سَ وَ يْهِ  لَ عَ هُ  اللَّ لَّى  -صَ النَّبِيُّ مَ  دِ قَ  : الَ  قَ ـ  نْهُ  عَ هُ  اللَّ يَ  ضِ رَ ـ  أَنَسٍ  نْ  عَ

لَى  عَ نِي  لَ خَ أَدْ تَّى  حَ بِي  انْطَلَقَ  فَ  ، ي  بِيَـدِ ةَ  طَلْحَ أَبُو  ذَ  أَخَ فَ  ، ادِمٌ  خَ هُ  لَ يْسَ  لَ وَ

بِيبٌ ،  يِّسٌ لَ مٌ كَ الَ ا غُ هِ ، إِنَّ أَنَسً بِيَّ اللَّ انَ الَ : يَ قَ لَّمَ ، فَ سَ يْهِ وَ لَ هُ عَ لَّى اللَّ النَّبِيِّ صَ

فِّيَ  تَّى تُوُ ينَةَ حَ دِ مَ هِ الْ مِ دَ قْ نْ مَ رِ مِ ضَ رِ والْحَ فَ تُهُ فِي السَّ مْ دَ كَ ، قالَ : فَخَ مْ دِ يَخْ لْ فَ

ذا ؟  كَ ا هَ ذَ تَ هَ نَعْ تُهُ لِمَ صَ نَعْ ءٍ صَ يْ نْ شَ ا قالَ لِي عَ لَّمَ ، مَ سَ يْهِ وَ لَ هُ عَ لَّى اللَّ صَ

ا(١).  ذَ كَ ذا هَ تَ هَ نَعْ هُ أَالَ صَ نَعْ مْ أَصْ ء لَ يْ الَ لِشَ الَ قَ وَ
(١) صحيح األدب المفرد ، ص : ٨٢ ، ٨٣  .



65

ـسُ ـامِ يـبُ الْـخَ رِ التَّـدْ

ـادِسُ يبُ الـسَّ رِ التَّدْ

اءٌ تزَ اجْ  تَزِ يَجْ أَ  تَزَ  اجْ
َ تَألَ  امْ
أَ تَدَ  ابْ

تَأَمَ الْ
أَ  تَرَ  اجْ

لِ :  طْرِ األَوَّ ثَالِ السَّ لَى مِ لِ التَّالِي عَ وَ دْ اتِ فِي الْجَ اغَ رَ فَ أَمألُ الْ

لِ :  وَّّ طْرِ األَ ثَالِ السَّ لَى مِ لِ التَّالِي عَ وَ دْ اتِ فِي الْجَ اغَ رَ فَ أَمألُ الْ

ذٌ أَخْ ذُ أْخُ يَ ذَ   أَخَ

رَ   أَمَ
لَ  أَكَ
أَذِنَ

نَ   أَمِ

ءُ تَزِ ءُيَجْ تَزِ يَجْ
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(١)( يّ ُ ُ
ئـِ الَ ـنُ ( إِمْ يبُ الثَّـامِ رِ التَّدْ

( يُّ ُ بُّورِ عُ (سَ ابـِ يبُ السَّ رِ )التَّدْ يُّ ُ بُّورِ عُ (سَ ابـِ يبُ السَّ رِ )التَّدْ ُ ُ

نَيْـنِ  ـ   اهيمُ  ـ  بِاثْ إِبْـرَ ـهِ  ـ  وَ مِ اسْ كَ  ـ  بـِ رَ أَدْ تَـبَـهَ  ـ  وَ ـانْ أَتَـى  ـ  فَ ـامَ  ـ  وَ تَقَ فَاسْ

تِظَارِ .  اعِ  ـ  بِانْ مَ تُبُ  ـ بِالنَّظَرِ  ـ  بِاإلِجْ أَكْ فَ

 nø«æe rDƒ oªrdG nô«eCG n»uª o°S rø ne o∫shCG

أَنْ   ( ةِ  رَ بَصْ الْ وَ ةِ  وفَ كُ الْ  ) يْنِ  اقَ رَ عِ الْ الي  وَ نْ  مِ طَّابِ  الْخَ بْنُ  رُ  مَ عُ طَلَبَ 

الِي  يْهِ وَ لَ إِلَ سَ لِهِ ، فَأرْ أَهْ اقِ وَ رَ عِ نِ الْ ما عَ هُ ألَ يْنِ لِيَسْ بِيلَ يْنِ نَ لَ جُ يْهِ رَ لَ إِلَ سِ رْ يُ

ـالَ  دَخَ ينَةَ  دِ مَ الْ ا  مَ دِ قَ ا  لَمَ فَ  ، اتِمٍ  حَ بْنَ  يَّ  دِ عَ وَ ةَ  بِيعَ رَ بْنَ  بِيدَ  لَ يْنِ  اقَ رَ عِ الْ

نا  تَأذِنْ لَ و ، اسْ رُ مْ ا عَ هُ : « يَ االَ لَ قَ اصِ ، فَ عَ و بْنَ الْ رَ مْ ا عَ دَ جَ دَ ، فَوَ جِ سْ مَ الْ

مُ  الَ ال : « السَّ قَ رَ ، فَ مَ لَى عُ و عَ رٌ مْ لَ عَ خَ رَ » ، فَدَ مَ نِينَ عُ مِ ؤْ مُ يرِ الْ لَى أَمِ عَ

نِينَ ».    مِ ؤْ مُ يرَ الْ ا أَمِ يْكَ يَ لَ عَ

 .(٢) مِ ا االسْ ذَ يَومِ بِهَ لِكَ الْ نْ ذَ يَ مِ مِّ فَسُ

بُ التالميذ والتلميذات على كتابة عالمات الترقيم بأن تُسمى عند اإلمالء ، كما هو المطلوب في أثناء االختبار .  (١) يُدرَّ
(٢) انظر صحيح األدب المفرد ، ص : ٣٩١ .   
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ـعُ يبُ التَّـاسِ رِ الـتَّـدْ

لِيها :  تِي تَ ةِ الَّ ئِلَ نِ األَسْ ةَ التَّالِيَةَ ، ثُمَّ أجيبُ عَ طْعَ قِ أَقـرأُ الْ

 ¢VrQC’G oπ`` rµ` n°T

نْ  ا عَ يمً دِ اءُ قَ لَمَ عُ لَ الْ دْ تَساءَ قَ طًا . . . وَ نْبَسِ ا مُ طْحً ضُ سَ نا األَرْ و لَ بْدُ « تَ

يَّةَ  يْفِ كَ مْ  هُ ضُ بَعْ فَ  رَ عَ ما  دَ بَعْ وَ  .  .  . مْ  ائِهِ آرَ فِي  وا  تَلَفُ اخْ وَ  ، ضِ  األرْ لِ  كْ شَ

رِ ،  مَ قَ لَى الْ عُ عَ قَ ي يَ ذِ ضُ الَّ نْ ظِلِّ األَرْ وا مِ لُّ تَدَ رِ اسْ مَ قَ وفِ الْ سُ وثِ خَ دُ حُ

لِ  كْ ةِ الشَّ يَّ وِ رَ كُ ـام الْ ـسَ لُ األَجْ ظِالَ يرٌ ، وَ تَدِ سْ يٌّ مُ وِ ـرَ ضِ كُ لَ األرْ كْ بِأَنَّ شَ

 . لِ كْ ةَ الشَّ يرَ تَدِ سْ ةً مُ ادَ ونُ عَ تَكُ
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وَ  هُ وَ ـ  مْ  هُ دُ أَحَ قَاسَ  وَ  ، أْيِ  الرَّ ا  ذَ بِهَ ا  أَيْضً ونَ  لِمُ سْ مُ الْ اءُ  لَمَ عُ الْ دَ  تََقَ اعْ دِ  قَ وَ

ضِ  ـ  قُطْرَ األرْ ونِ أمُ مَ ةِ الْ لِيفَ دِ الْخَ هْ اشَ فِي عَ ي عَ اكِرٍ الَّذِ ى بْنِ شَ وسَ دُ بْنُ مُ مَّ حَ مُ

ا »(١) .  د� ةً جِ قِيقَ اتِهِ دَ تَائِجُ قِياسَ كانَتْ نَ وَ

ضِ ؟  ة األَرْ يَّ وِ رَ لَى كُ ا عَ يمً دِ لَماءُ قَ عُ لَّ الْ تَدَ ١ ـ بِمَ اسْ

ونِ ؟  أمُ مَ ةِ الْ ليفَ دِ الْخَ هْ ضِ فِي عَ ي قَاسَ قُطْرَ األَرْ ذِ نِ الَّ ٢ ـ مَ

ةِ ؟  طْعَ قِ تَتالِيَةُ فِي الْ مُ طُ الْ لُّ النُّقَ مَ تَدُ الَ ٣ ـ عَ

لِي :  ا يَ ةِ مَ طْعَ قِ نَ الْ ٤ ـ أَستخرجُ مِ

لَى  تِها عَ بَبَ كِتابَ يِّنُ سَ طَةٌ ، ثُمَّ أُبَ سِّ تَوَ اتٌ مُ زَ مَ تِي بِها هَ اتِ الَّ لِمَ كَ أ ـ الْ

يْهِ .  لَ ي أَراها عَ ذِ لِ الَّ كْ الشَّ

ينِ .  عَ التَّنْوِ ما أَلِفٌ مَ يدَ فِيهِ تْحٍ زِ ينَ فَ نْوِ تَيْنِ تَ نَ نَوَّ تَيْنِ مُ لِمَ ب ـ كَ

ينِ .  عَ التَّنْوِ ما أَلِفٌ مَ دْ فِيهِ زَ مْ تُ تْحٍ لَ ينَ فَ نْوِ تَيْنِ تَ نَ نَوَّ تَيْنِ مُ لِمَ ج ـ كَ

بَبَ  سَ يِّنُ  وأُبَ  ، ينِ  التَّنْوِ يْرِ  لِغَ أَلِفٌ  ما  هِ رِ آخِ فِي  تْ  يدَ زِ تَيْنِ  لِمَ كَ ـ  د 

تِها . ادَ يَ زِ

 . (١) العلوم للصف السادس االبتدائي ، طبعة ١٤١٦هـ ، ص: ١١٤
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ـرُ ـاشِ يبُ العَ رِ الـتَّـدْ

لِفُ .  طِها األَ سَ نْ وَ فَتْ مِ ذِ ةً حُ لِمَ هـ ـ كَ

فِها .  ذْ بَبَ حَ يِّنُ سَ ةِ ، وأُبَ زَ مْ هَ ةَ الْ وفَ ذُ حْ ) مَ ةَ (ابْنٍ لِمَ و ـ كَ

طِ ............................................................... كانَ النُّقَ والً ، ثُمَّ أَكتبُهُ مَ صُ وْ ا مَ مً ز ـ اسْ

طِ ......................................... انَ النُّقَ كَ لٍ ، ثُمَّ أَكتبُها مَ صْ ةِ وَ زَ مْ ةً بِهَ وءَ بْدُ ةً مَ لِمَ ح ـ كَ

لٍ :  وَ دْ لِّ جَ لِ فِي كُ طْرِ األَوَّ ثَالِ السَّ لَى مِ اتِ عَ اغَ رَ أَمألُ الفَ

 © √ ®

تِهاءٌ اِنْ ي نتْهِ يَ ى تَهَ  اِنْ
 تَدَ  اِرْ

ي تَدِ عْ يَ

تِقاءٌ اِرْ
 تَدَ اِقْ
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( )يُّ ُ )يُّ ُ ُ ُ بُّورِ رَ (سَ شَ ادِي عَ يبُ الحَ رِ التَّدْ

 © » ®

لِلْكِتابِ لِكِتابٍ كِتابُ الْ كِتابٌ

عِبٌ لَ

بْرٌ صَ

لْمٌ عِ

ةٌ غَ لُ

وا .  ؤُ ادِئُونَ  -  بَدَ ادِ   -  بَ ا  -  بَ ءً أُ  -  بَدْ بْدَ أَ  -  يَ دَ ١ ـ بَ

ةٌ .  لَ ساءَ ةٌ  -  مُ أَلـَ سْ ولٌ  -  مَ ؤُ سْ ولٌ  -  مَ ؤُ الٌ  -  سَ ؤَ ئِلَ  -  سُ لَ  -  سُ أَ ٢ ـ سَ

يئُونَ .  يئًا  -  يُضِ ضِ ا  -  مُ ءً وْ يءُ  -  ضَ اءَ  -  يُضِ ٣ ـ أَضَ

وا .  ؤُ ادِئُونَ  -  بَدَ ادِ   -  بَ ا  -  بَ ءً أُ  -  بَدْ بْدَ أَ  -  يَ دَ وا . ءٌ ـ بَ ؤُ ادِئُونَ  -  بَدَ ادِ   -  بَ ا  -  بَ ءً أُ  -  بَدْ بْدَ أَ  -  يَ دَ  ـ بَ
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( يّ ُ ُ
ئـِ الَ رَ ( إِمْ شَ يبُ الثَّانِيَ عَ رِ التَّدْ

AÉ¨sÑ nÑdG

عُ  لْمَ تَ يْضاءُ  بَ طُوطٌ  خُ نُهُ  يِّ زَ تُ  ، رُ  ضَ أَخْ هُ  نُ وْ لَ  ، يالً  مِ جَ بَّغاءً  بَ ي  مِّ عَ دانِي  أَهْ

تِي  يبِ الَّ حِ ةَ التَّرْ بارَ دُ عِ دِّ رَ أ البَبَّغاءُ يُ يْتَنا ، بَدَ ريبٌ بَ ؤٌ غَ رُ لَ امْ ؤ . إِذا دَخَ كاللُّؤلُ

أَهُ  ِبهِ ، فَاجَ أَ  زَ هَ دٌ وَ أَ أَحَ رَّ إِذا تَجَ الً » وَ هْ سَ الً وَ الً ، أَهْ هْ سَ الً وَ ظُها : « أهْ فَ يَحْ

ءِ .  زْ هُ ةِ الْ بارَ رارِ عِ بَبَّغاءُ بِتَكْ الْ

ذا  لَ هَ مَ ظِها ، فَما أجْ فْ لَ أُ فِي  تَلَكَّ يَ لِماتٍ  بتَباطُؤٍ كَ دُ  دِّ رَ يُ وَ  هُ يْهِ وَ إلَ عُ  تَمِ أسْ

ةً (٢) .  يَويَّ ألُ البَيتَ حَ مْ يَ تِي ، وَ دَ حْ نسُ وَ ؤْ الطَّائِرَ ! إنَّه يُ

بُ التالميذ والتلميذات على كتابة عالمات الترقيم ، وتسمى لهم عند اإلمالء .  (١) يُدرَّ
(٢) المرجع في اإلمالء ، ص: ١٧٩ ( عن مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق ) ، ( بتصرف ) . 
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رَ ـشَ ثَ عَ يبُ الـثَّـالـِ رِ الـتَّـدْ

ةُ :  اطِعَ تَقَ لِمـاتُ المُ الْكَ
قيَّةُ :  فُ لماتُ األُ ■ الْكَ

ـةِ  لِمَ كَ لِ الْ ةٌ فِي أَوَّ زَ مْ ١- هَ

ـة الْكـالمِ  ايَ دَ ي بـِ نْطَـقُ فـِ تُ
طِهِ .  سَ طُ فِي وَ قُ تَسْ وَ

طِ  سَ تَبُ فِي وَ ةٌ تُكْ ـزَ مْ ٤- هَ
اوِ أَوِ األَلِفِ  وَ لَى الْ ةِ عَ لِمَ كَ الْ

طْرِ .  ياءِ أَوْ السَّ أَو الْ
لٌ  تَّصِ يَّةُ مُ هامِ تِفْ ا) االسْ ٦-(مَ

نْ ) .  رِّ ( عَ فُ الْجَ رْ بها حَ
ةُ إِيطاليا .  مَ اصِ هامٍ .            ٩- عَ تِفْ مُ اسْ رُ ( ثِنْتَانِ ) .         ٨- اسْ كَّ ذَ ٧- مُ
رٍّ . فُ جَ رْ ) .      ١٢- حَ لُّونَ ي (يُصَ اضِ - مَ

هامٍ .             تِفْ مُ اسْ - اسْ
      . ( لُّونَ ي (يُصَ اضِ - مَ

هامٍ .             تِفْ مُ اسْ - اسْ
١١            . ( عُ (قِطَّةٍ مْ ١٠- جَ

ةُ :  وديَّ مُ عَ لماتُ الْ ■ الْكَ
طِهِ .  سَ فِي وَ م وَ لِ الْكالَ ةِ تُنطَقُ فِي أَوَّ لِمَ كَ لِ الْ ةٌ فِي أَوَّ زَ مْ ١- هَ

ا .  دً دَّ حَ ا مُ مً قُ اسْ لْحَ ةٌ تَ اوٌ زائِدَ ) .               ٣- وَ مٍ ثَنَّى (اسْ ٢- مُ
  . ( ماءٍ عُ (سَ مْ مِ  .        ٥- جَ الَ نَ الْكَ ةِ مِ رَ قْ فَ رِ الْ عُ فِي آخِ ةٌ تُوضَ المَ ٤- عَ
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١ـ  األخطاءالشائعة في الهجاء واإلمالء بين تالميذ المرحلة االبتدائية بمنطقة الرياض التعليمية،

إبراهيم محمد الشافعي ، وعبد الحميد صفوت إبراهيم ، جامعة الملك سعود ، كلية التربية 

بالرياض ، مركز البحوث التربوية ، ١٤٠٧هـ . 

٢ ـ األذكياء ، ابن الجوزي ، المكتبة األهلية بالرياض ، ( دون تاريخ ) . 

٣ ـ التخلف اإلمالئي ، نوال عبد النعم قاضي ، وزارة المعارف ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٣هـ . 

٤ـ  رياض الصالحين ، النووي ، تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف ، دار المأمـون للتراث 

دمشق ـ بيروت ، الطبعة الرابعة ١٤٠١هـ . 

٥ ـ صحيح األدب المفرد لإلمام البخاري ، محمد ناصر الدين األلباني ، مكتبة الدليل للنشر 

والتوزيع ، السعودية ، الجبيل ، الطبعة الثانية ١٤١٧هـ . 

الرابعة  الطبعة   ، المعارف  ، وزارة  الباشا  رأفت  الرحمن  ، عبد  الصحابة  ـ صور من حياة   ٦

١٤٠٦هـ . 

٧ ـ العقد الفريد ، ابن عبد ربه ، تحقيق أحمد أمين وآخرين ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 

١٤٠٣هـ . 

٨ ـ العلوم للصف السادس االبتدائي ، وزارة المعارف ، طبعة ١٤١٦هـ . 



74

٩ـ  مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصحيح ألحاديث الجامع الصحيح ، زين الدين 

بيدي، تحقيق إبراهيم بركة ، دار النفائس ، بيروت ـ لبنان ، الطبعة الرابعة ١٤١١هـ .  الزَّ

١٠ ـ المرجع في اإلمالء ، راجي األسمر ، جروس برس ، طرابلس ـ لبنان ( دون تاريخ ) . 

١١ ـ المفرد المعلم ، أحمد الهاشمي ، دار الفكر ( دون تاريخ ) . 

١٢ـ  مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ابن الجوزي، تحقيق زينب إبراهيم 

القاروط، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان الطبعة الثالثة ١٤٠٧هـ . 

١٣ ـ من معين السيرة ، صالح أحمد الشامي ، المكتب اإلسالمي ، بيروت - دمشق ، الطبعة 

األولى ١٤٠٥هـ .    

....
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